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Ponudba velja od 7. 11. do 6. 12. 2022 oz. do odprodaje zalog.

preverite nove 
pika popuste

Zato ne spreglejte novih

pika popustov.



DO-60%
Z UNOVČENJEM 

E-NALEPK ALI 
OBIČAJNIH

NALEPK

EcoSleep izdelki s skrbno izbranimi materiali.

KAKOVOSTEN SPANEC 
ZA BOLJŠI DAN

MOŽNOST 
PLAČILA DO 
12 OBROKOV 

BREZ OBRESTI 
S PIKA 

KARTICO

Zato vam za vsakih 
10 EUR podarimo 
nalepko ali e-nalepko 
Vitapur na vašo 
Pika kartico.

Več na www.mercator.si

Zbirajte e-nalepke ali običajne nalepke od 22. 9. do 31. 12. 2022.
Nalepke za popust na izdelke unovčite vse do 5. 1. 2023.

BREZPLAČNA DOSTAVA 
LEŽIŠČA na dom 03 757 14 40

MODRA ŠTEVILKA
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https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=7256


Ponudba velja od 7. 11. do 28. 11. 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. 

-20%
Nega las Gliss

več vrst

-30%
Deodorant 

Rexona 
več vrst

-20%
Voda  

ustna 
Listerine

več vrst
Ne velja za Maxx izdelek.

-13%

3  04
Vložki damski Always 

ultra platinum
10/1, 12/1, 14/1 ali 16/1, 

več vrst

 3,49   

-30%
Izdelki Dash

več vrst

-30%
 Izdelki Erdal

za nego čevljev, več vrst
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-30%
Ustna nega 

Signal
več vrst

-25%
Izdelki 

Dr. Beckmann
več vrst

V SUPERMARKETIH IN 
HIPERMARKETIH

-25%
Nega za 

moške Axe
več vrst

-25%
Osvežilec Glade
električni komplet ali 

polnilo, 20 ml
V SUPERMARKETIH IN 

HIPERMARKETIH

-40%
Izdelki Domestos

več vrst
V SUPERMARKETIH IN 

HIPERMARKETIH
Ne velja za Maxx izdelke.

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4557
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4349;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4879;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4558;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=5588;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=always%2520ultra%2520platinum
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=90351_90357
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4393;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4391;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4612;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4384;offset=0


Ponudba velja  
od 7. 11. do 6. 12. 2022 

oz. do odprodaje zalog.  
Slike so simbolične.Zbirajte pike in plačujte s Pika kartico 

tudi v Spletni trgovini Intersport.

Ponudba velja  
od 7. 11. do 6. 12. 2022 

oz. do odprodaje zalog.  
Slike so simbolične.

Ponudba je omejena, velja od 7. 11. do 6. 12. 2022 
oziroma do zasedenosti prostih mest. 

 
-20%

Pametna ura 
Kronos II
števec koratkov, strčni 
utrip, meteritev kakovosti 
spanca, obvestila • barve 
bela, črna, roza

31 99
39,99

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. 

 
-25%

Sušilni stroj 
HD90-A636-E
toplotna črpalka • troslojni filter 
• refresh program • možnost 
odvoda • protibakterijska 
obdelava gume na vratih 
• zamik vklopa

599  99
799,99

Čudovit adventni Salzburg ali 
mehurčkast oddih v Thermal 
Resortu Lendava?
Izberite svoje doživetje 
in Pika!
Potujemo modro, potujemo 
zeleno!  
Potujemo varno, brezskrbno 
in udobno.
Potujemo ugodno, s Pika kartico! 

Čudovit adventni 
Salzburg
Odhod: 17.12.2022

Čas potovanja: 1 dan

Storitev: po programu

*REDNA CENA na osebo: od 45 EUR  
(ob prijavljenih najmanj 45 potnikih)

*PIKA CENA na osebo: že od 40,50 EUR
(ob prijavljenih najmanj 45 potnikih)
*Cena je odvisna od števila prijavljenih potnikov. Popust se izključuje z drugimi popusti/
akcijami.

        Mehurčkast oddih 
v Thermal Resortu 
Lendava 3*
Obdobje bivanja: do 23.12.2022

Minimalno bivanje: 3 noči / Prihodi: vsak dan

Storitev: polpenzion v izbranem tipu sobe/apartmaja

*REDNA CENA  na osebo na dan: od 81 EUR

*PIKA CENA na osebo na dan: 
že od 53 EUR
Obvezno doplačilo: turistična pristojbina in enkratna prijavnina (v kraju samem)

*Cena in višina Pika popusta sta odvisni od tipa sobe/apartmaja. Popust velja ob 
prijavi dveh odraslih oseb v dvoposteljni sobi in se izključuje z drugimi popusti/
akcijami.

PRENOVLJENO

V LETU 2022

 
-25%

Otroška  
smučarska čelada
Snowfoxy HS109
Redna cena: 49,99 €  
Pika cena: 37,49 €

Smučarska čelada
FLYTE PRO HS-618, več barv
Redna cena: 79,99 €  
Pika cena: 59,99 €  

-20%
Ženski  

smučarski puli
Dariana, več barv

Redna cena: 47,99 €
Pika cena: 

38,39 €

Moški  
smučarski puli

Hero, več barv
Redna cena: 37,99 € 

Pika cena: 
30,39 €

2,7 cm
diagonala  

 
140 mAh

A++
energijski

razred  
do 9 kg
zmogljivost

pranja  
67 dB
glasnost  

7 let
Haier 

jamstva  
16

programov

 
-10%

 
-35%

 
-30%

Otroški  
smučarski puli

Ikay, več barv
Redna cena: 

34,99 € 
Pika cena: 

24,49 €



Ponudba velja  
od 7. 11. do 6. 12. 2022 

oz. do odprodaje zalog.  
Slike so simbolične.

Ponudba velja  
od 7. 11. do 6. 12. 2022 

Slike so simbolične.

WELLNESS ODDIH 
Boutique Hotel Dobrna****
Termin bivanja: 7.11. – 24.12.2022

• polpenzion (samopostrežni obroki)
• brezplačna uporaba novega SPAja v hotelu Vita 

(savne, jacuzzi, penina, prigrizki)
• kopanje v termalnih bazenih hotela Vita,
• 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/noč:

99,00 € 
Redna cena po osebi/noč: 165 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.

 
-40%

 
-50%

 
Tega se ne da 

izmisliti

12 50
25,00

 
-30%

 
Uglašena in 
neustavljiva

17 50
25,00

 
-60%

 
Jedi  

iz pekača

7 90
19,99

1.
1€

1 TOČKA
=

kako do kupona ugodnosti?

Nakup izdelkov z oznako Pika bonus 
vam prinaša točke.

Z nakupom izdelkov, označenih kot Pika bonus, se na vaši Pika kartici od 2. do 30. novembra 2022 
zbirajo točke (1 točka = 1 EUR). Ko v mesecu novembru zberete 30 točk, pridobite kupon za 10 % popust, ki ga 
lahko unovčite na en celoten nakup izdelkov dnevne rabe v gospodinjstvu med 2. novembrom in 5. decembrom 2022. 
Aktivnost zbiranja točk velja v vseh živilskih prodajalnah Mercator in v franšiznih prodajalnah. Ne velja v spletni trgovini. 
Več na www.mercator.si

kdor s piko nakupuje, se mu obrestuje!

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

2.
Zberite 30 Pika bonus točk in prejmite 
kupon za 10% popust na en nakup.

30
10% POPUST  
NA EN NAKUP

TOČK =

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

Zato prejmite kupon 
ugodnosti za  

10% popust 
na en nakup.

BONUS

-20%
NA IGRE 
IN IGRAČE




