
 KAKOVOST IN 
IZVRSTEN DIZAJN 

V VAŠI KUHINJI
-84%DO

Z UNOVČENJEM 
E-NALEPK 

ALI OBIČAJNIH 
NALEPK 

Zbirajte e-nalepke ali običajne nalepke od 16. 9. do 31. 12. 2021. 
Nalepke za popust na izdelke unovčite vse do 7. 1. 2022. 
Več na www.mercator.si.
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SODELUJ V NAGRADNI IGRI IN OSVOJI HLADILNIK SMEG! 



DOBRODOŠLI V SVETU SMEG. 
Kraj, kjer grejo ustvarjalnost, tehnologija, inovacije in čudovita italijanska zasnova  
z roko v roki. SMEG je italijansko družinsko podjetje, ki slovi po svojih stilskih  
kuhinjskih aparatih, zasnovanih tako, da so v središču vašega doma. Njihova  
najbolj znana zasnova je retro hladilnik SMEG, ikoničen »moram-ga-imeti« in simbol  
podjetja SMEG od njegove predstavitve leta 1997. 

Kot zaključek obstoječe zbirke kuhinjskih aparatov podjetje SMEG predstavlja 
ZBIRKO NOŽEV SMEG. Vrhunska zbirka z visokokakovostnimi materiali, kot so 
rezila iz nemškega jekla in ročaji iz akacijevega lesa. Ergonomsko oblikovani ročaji 
nožev, kot nalašč za pripravo vseh vaših najljubših jedi.  Stojalo za nože je čudoviti  
plenilec pogledov v vsaki kuhinji. Odkrijte zbirko zdaj in kuhanje spremenite v  
povsem novo izkušnjo.

Emajlirana litoželezna kuhinjska posoda 
z gumbom iz nerjavnega jekla.
Primerna za uporabo v pečici do  
temperature 260°C.
Primerno za vse kuhalne površine, 
vključno z indukcijo.

Stojalo za nože iz akacijevega lesa s 6 režami za nože, 
zunanjost iz ogljikovega jekla, prevlečena s prahom.

Obojestranska deska za rezanje iz akacijevega lesa z utorom za tekočine.

Rezilo iz nemškega  
nerjavnega jekla.
Ergonomičen ročaj iz  
nerjavnega jekla.



5x € 5,99 € 34,99 5x € 6,99 € 44,99

--8282%%
Nož za zelenjavoNož za zelenjavo
8 CM --8484%%

Večnamenski nožVečnamenski nož  
13 CM

--8080%% --8181%%
Nož za kruhNož za kruh
19 CM

5x € 9,99 € 49,99 5x € 9,99 € 54,99

Šefov nožŠefov nož
19 CM

--8282%%
Nož za mesoNož za meso
15 CM

5x € 8,99 € 49,99 5x € 9,99 € 54,99

--8181%%
Nož SantokuNož Santoku
18 CM

--5050%%
Stojalo za nožeStojalo za nože
pastelno modro, kremna, črno

10 x € 49,99 € 99,99

Noži za zrezkeNoži za zrezke
4 noži,11 CM

10 x € 14,99 € 39,9910 x € 17,99 € 69,99

--6262%%
Deska za rezanjeDeska za rezanje
42 x 28 CM--7474%%

NrNr..11 NrNr.  .  22

NrNr.  .  55 NrNr.  .  66

NrNr.  .  33 NrNr.  .  44



VAŠA ZVESTOBA  
BO NAGRAJENA! 

IZKORISTI  
PRILOŽNOST IN  
OSVOJI 5x SMEG 
HLADILNIK*!

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strain  
www.osvojihladilnik-mercator.si.  
Trajanje nagradne igre: od 16. 9. 2021 do 7. 1. 2022.

*Hladilnik SMEG (FAB28) je na voljo v treh barvah:  
pastelno modra, črna ali krem 

KAKO SODELOVATI?
Ob nakupu izdelka SMEG  
prejmete kodo, ki jo najdete na  
listku poleg izdelka. Obiščite  
www.osvojihladilnik-mercator.si  
in v spletni obrazec vpišite kodo in 
svoje podatke.

5x

Ročni mešalnikRočni mešalnik 
HBF01, kremna

Litoželezna posodaLitoželezna posoda
kremna

10 x € 84,99 € 109,99

10 x € 59,99 € 179,99

--2222%%

--6666%%

SAMO V 
HIPERMARKETIH
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ZBIRAJTE E-NALEPKE ALI OBIČAJNE NALEPKE OD 16. 9. DO 31. 12. 2021. 
NALEPKE ZA POPUST NA IZDELKE UNOVČITE VSE DO 7. 1. 2022.

• Izpolnjen kupon z nalepkami pri blagajni predložite za nakup izdelka SMEG s popustom.
• Nalepk in izpolnjenega kupončka ni mogoče zamenjati za denar.
• Opomba! Od 16. 9. naprej se običajnih nalepk ne podeljuje v spletni trgovini Mercator. 
• Število pridobljenih običajnih nalepk bo vidno na koncu računa.
• Seznam trgovin, v katerih lahko zamenjate nalepke za popust pri nakupu izdelkov SMEG, 

najdete na www.mercator.si.



KAKOVOSTNI IZDELKI SMEG SAMO V MERCATORJU

Z ZBIRANJEM E-NALEPK ALI OBIČAJNIH NALEPK

Za vsakih 10 evrov nakupa prejmete e-nalepko na svoji Pika kartici ali običajno  
nalepko. Za nakup enega izdelka s popustom je treba zbrati 5 ali 10 nalepk.
Od 16. 9. do 17. 11. 2021 v živilskih prodajalnah in franšiznih prodajalnah Mercator 
za vsak nakup izdelka z oznako aktivnosti prejmete tudi dodatno nalepko.
E-nalepke (na Pika kartici) ali običajne nalepke za vsakih 10 evrov prejemte v vseh 
živilskih prodajalnah Mercator, franšiznih prodajalnah in M Tehniki. NOVOST! V 
spletni trgovini Mercator prejmete e-nalepke in ne več običajnih nalepk.
Ob nakupu izbranega izdelka SMEG sporočite pri blagajni, katere nalepke  
zbirate in jih želite unovčiti (e-nalepke na svoji Pika kartici ali zbrane običajne  
nalepke na svojem kartončku).
E-nalepke ali običajne nalepke lahko zbirate od 16. 9. do 31. 12. 2021, unovčite  
pa jih lahko do 7. 1. 2022. E-nalepke se po končnem datumu na vaši Pika kartici  
izbrišejo. Stanje e-nalepk bo navedeno tudi na računu.

• Za vsak novi program zvestobe se na začetku programa pri blagajni odločite, katero 
vrsto nalepk boste zbirali: ali e-nalepke na svoji Pika kartici ali običajne nalepke. 

• Nalepk različnih vrst ni možno kombinirati, seštevati ali pri blagajni zamenjati iz 
e-nalepk v običajne ali obratno.

• Več informacij o podeljevanju in zbiranju e-nalepk ali običajnih nalepk na  
www.mercator.si.

Obstaja možnost, da bo določen izdelek pred potekom akcije razprodan, zato se za nakup odločite pravočasno. 
Izdelki so nabavljeni izključno za namen te aktivnosti in ne bodo na voljo po njenem zaključku. Akcija je namenjena 
le fizičnim osebam in ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike (d. o. o., s. p. idr.). Popusta za izdelke  
programa zvestobe ni mogoče uveljaviti hkrati s popustom za celotni nakup, Pika kupone, popustom za izbrane 
izdelke ali katerim koli drugim popustom. Vse cene so v EUR z vštetim DDV. Slike so simbolne. Za morebitne napake 
v tisku se opravičujemo. Produkcija: Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, Ljubljana (september 2021).

!


