
Ljubljana Šiška, kjer dobim, kar želim!
Mercator Center

Želite v miru nakupovati, vaš otrok pa se neznansko 
zabavati? V novembru, decembru ob vikendih 
animacije v Lumpi igralnicah.

Odpiramo prenovljen Hipermarket Ljubljana Šiška. 
Vabljeni v ponedeljek, 4. Novembra 2013 ob 13.00 uri.

Odprto od ponedeljka do sobote od 8:00 do 21:00, nedelja in prazniki od 8:00 do 15:00. Ponudba velja od 4. 11. do 25. 11. 2013 oziroma do odprodaje zalog.

NOVA ponudba oddelek 
MINUTE

RAzŠIRjENA ponudba 
vse za otroka

NOVA ponudba 
vse za dom
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Ocvrt Oslič + 
krOmpirjeva sOlata

File ribji paniran, postreženo: 
8,98 €/kg

Solata krompirjeva: 3,87 €/kg

NAJBOLJŠA 
STORITEV.
Dodatno smo usposobili naše mesarje, da vam 
strokovno svetujejo in se posvetijo vašim željam 
in potrebam. 

v NaŠiH 
mesNicaH je 
vse pOstreŽeNO 
sveŽe mesO v 
reDNi pONUDBi 
rejeNO v 
slOveNiji.

GOlaŽ + krOketi

Golaž goveji, cena na kg: 
8,16 €/kg

Kroketi ocvrti, cena na kg: 
8,34 €/kg

krvavice + zelje

Krvavice, cena na kg: 
7,45 €/kg

Zelje kislo s slanino, cena na kg: 
5,22 €/kg

ŽELITE pRIhRANITI čAS pRI kOSILu, pRI TEm pA zAuŽITI  
dOBER OBROk? 

EUR

8,99
EUR

6,48puranja 
rolada 
cena na kg

pečenica 
cena na kg

IzBOLJŠANA 
pONudBA  
SVEŽEgA mESA  
V mESNIcI!

Damjan, 
Hipermarket Ljubljana

"Da vam olajšamo čas 
priprave vašega kosila, 
lahko v naši ponudbi vsak 
dan najdete ponudbo, ki 
vam bo olajšala pripravo 
obroka. Tokrat še posebej 
priporočam, da poskusite 
Puranjo rolado in pečenice, 
ki jo pripravljamo sami."

NOVO V  
hIpERmARkETu 
ŠIŠkA!

pONudBA NA TOpLOTEkI.Še posebej  
priporočamo!
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VEdNO SVEŽE  
IN SOčNO.
Skrbimo, da na naših policah najdete sadje in 
zelenjavo lokalne pridelave, pridelke iz bližnjih 
sosednjih regij, za dopolnitev ponudbe pa tudi 
tiste iz širnega sveta.

pOiŠčite izDelke OzNačeNe 
s pečatOm 100 % slOveNskO 
iN UŽivajte v OkUsiH saDja 
iN zeleNjave slOveNskiH 
priDelOvalcev. 

SVEŽ kRuh 
pEčEmO 
VSAkI 2 uRI!

vsa pŠeNica, ki jO
UpOraBljamO v 
pekarNi GrOsUplje, 
je slOveNska

SVEŽINA IN ŠIRINA 
pONudBE JE V NAŠEm 
hIpERmARkETu 
zAgOTOVLJENA.

Privoščite si hrustljav kruh za zajtrk  
ali malico. Poiskusite NOve izdelke na 
oddelku kruha in pekovskega peciva: mini 
žepki različnih okusov (skutin s pehtranom, 
jabolčni, s pomarančo, marelični in čokoladni), 
kruhove ajdove, ovsene, koruzne, čebulne in 
musli palčke. Sladke priboljške, ki vam jih bodo 
postregle prijazne prodajalke.

kONTROLA 
kAkOVOSTI 
SAdJA IN 
zELENJAVE 
VSAkI 2 uRI!

EUR

0,65

müsli palčka
z musliji, suhim  
sadjem in oreščki
70 g, cena za kos

martinc
Pšenični mešani  kruh  
z jabolki, 500 g
cena za kos

EUR

1,99

EUR

1,39rezano sadje
ananas, 150 g, 
cena za kos 

EUR

1,99
mešana 
solata cesar
s solatnim prelivom 
Cesar, hrustljavimi 
kruhki in sirom, 160 g, 
cena za kos
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NOVO V hIpERmARkETu ŠIŠkA! 
ŠIRŠA IN BOgATEJŠA pONudBA 
EkOLOŠkIh IzdELkOV.

NOVO V hIpERmARkETu ŠIŠkA!
NOVA pONudBA IzdELkOV VSE zA dOm. 
IdEJE zA čAS pRAzNIkOV.

Prtički 2 kosa KASA 1,99 €
Prt 150 x 200 cm KASA 13,99 €
Prt 150 x 250 cm KASA 16,99 €
Podstavek za posodo KASA 2,49 €
Predpasnik 65 x 80 cm KASA 5,99 €
Krpa kuhinjska 45 x 65 cm KASA 1,99 €
Krpa kuhinjska 50 x 50 cm KASA 2,99 €

Keramični pekač 23 cm KASA 4,49 €
Keramični pekač 32 cm KASA 8,99 €
Keramični pekač 36 cm 11,99 €

krožnik desertni Barra KASA 1,69 €
krožnik globoki Barra KASA 1,99 €
krožnik plitvi  Barra KASA 2,99 € 
Skleda Kasa Barra 4936396 2,49 €

1. Prijemalka za posodo KASA 1,29 €
2. Krpa kuhinjska 45x65 cm KASA 1,99 €

2
1
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NOVA pONudBA 
IzdELkOV VSE zA dOm!

Prevleke za posteljo 160x220 cm XXL 26,99 €
Prevleke za posteljo 240x200cm XXL 35,99 €
VZGLAVNIK PERJE KASA 65X50 CM 4103338 10,99 €
ODEJA PREŠ. S PERJEM 160X220 2836150 24,99 €
ODEJA PREŠ. S PERJEM 240X220 2836165 29,99 €

Koši za perilo več vrst
od 13,00 € dalje

TEPIH KASA Tasmania 60X90 CM 4922372 4,79 €
TEPIH KASA Tasmania 120X180 CM 4922377 17,99 €
TEPIH KASA Mexico 120X180 CM 4922379 44,99 €
TEPIH KASA Mexico 60X90 CM 4922378 11,99 €

XXL 
dimenzije

1. Brisača Kasa 70 x 140 cm 380 gr. 2 kosa 13,99 €
    Brisača Kasa 50 x 100 cm 380 gr. 2 kosa 8,49 €
2. Košarice od 5,99 €
3. Pregrinjalo 200 x 250 cm 15,99 €
    Pregrinjalo 160 x 250 cm 13,99 €

Doza okrogla stekl. s pokr. Kasa 0,4 l 5002858 3,39 €
Doza okrogla stekl. s pokr. Kasa 0,86 l 5002859 4,19 €
Doza okrogla stekl. s pokr. Kasa 0,9 l 5002854 4,59 €
Doza okrogla stekl. s pokr. Kasa 1,84 l 5002853 7,49 €
Doza za shranjevanje 0,4l Kasa  0,99 €
Doza za shranjevanje 0,7l Kasa 1,39 €
Doza za shranjevanje 1,2l Kasa 1,99 €
Doza za shranjevanje 2l Kasa 2,49 €
Doza za shranjevanje 3l Kasa 2,99 €

1

3

2

1

2

3

1. Lončki 30 cl KASA 1,79 €
2. Skodelica s podstavkom KASA 2,29 €
3. Podstavek za posodo KASA 2,49 €

Brisače 50 x 100 cm 450 gr enobarvne 4,49 €
Brisače 70 x 140 cm 450 gr enobarvne 8,99 €
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NAJ zAdIŠI pRI  
VAS pO pRAzNIkIh.

dOgOdkI
V NOVEmBRu.

kreativNe DelavNice v lUmpi iGralNici
v 1. Nadstropju) vsako soboto in nedeljo.

Vabimo vse mamice in očke v času njihovega nakupa, da pripeljejo svoje otroke v našo Lumpi 
igralnico, kjer bodo naše animatorke poskrbele za zanimive ustvarjalne delavnice in za dobro 
počutje otroka. Kreativne delavnice bodo potekale vsak vikend in sicer povezano s tematiko, ki je 
določena za vikende.

Čas za kreativne delavnice: ob sobotah od 10:00  
do 12:00 in popoldan od 16:00 do 18:00, ob nedeljah: od 10:00 do 12:00

Ostale ure med vikendom so namenjene različnim igricam, plesom, petjem ...vse povezano s 
tematiko vikenda. Igralnica je namenjena za otroke od 3. leta naprej.

preDstavitev trGOviN seNsilaB in smOOtHie Bar
Od 20. novembra do 21. novembra

Za vas smo pripravili degustacijo BIO sokov, BIO superfoods  
(priprava smoothijev) nagradno igra KOLO SREČE »priigraj  
si svoj popust«, delili pa bomo tudi letake za brezplačni dietetični  
posvet in meritve.

GremO mi pO svOje  
NOČNO TABORJENJE v Mercator Centru Šiška  
konec novembra 2013!

Več vam razkrijemo kmalu. Spremljajte www.mercator.si in Mercator Facebook.

UstvarjalNi DNevi z meccaNO od 25. novembra do 26. novembra

Vabljeni vsi otroci starosti 5 let in starejši na predstavitev izdelkov Meccano, ki  otroku pomaga 
razvijati motorične sposobnosti, razvija njegovo sposobnost branja navodil v 3D izvedbi in še veliko 
drugega. Potekala bodo tudi tekmovanja za »NAJHITREJE SESTAVLJEN MODEL MECCANO« in 
zmagovalec bo prejel nagrado. Čaka vas veliko ur zabave!

lekarNa BiteNc svetUje! 27. in 28. november

V sredo bomo na promociji nudili brezplačno strokovno svetovanje pri samozdravljenju s Krkinimi 
zdravili, 15% popust na določene Krkine izdelke. Delili bomo vzorce izdelkov za nego lasišča 
Fitoval in manjša darila. V četrtek  pa vse obiskovalce vabimo na diagnozo kože in mini nege z 
izdelki Vichy.V času promocije bomo imeli -20% popust na izdelke znamke Vichy.

aDveNtNO OBDarOvaNje iN OtrOŠke DelavNice
Od 29. novembra do 30. novembra

Delavnice so posvečene adventnemu času, ko se vestne gospodinje že pripravljajo na december. 
Otroci bodo svoj dom okrasili s pisanim adventnim venčkom in druge zanimive decembrske 
okraske, ki bodo z barvitostjo pričarali topel občutek sredi hladne zime.

eXperia
Od 11. novembra do 17. novembra

EXPERIA - INTERAKTIVNA RAZSTAVA Z 
ZNANSTVENIMI EKSPERIMENTI 
interaktivna razstava namenjena za celotno 
družino sestavljena iz 25–ih različnih 
razstavnih eksponatov, namenjena pa je 
popularizaciji znanosti na zabaven in preprost 
način. Razstavni eksponati predstavljajo 
različne eksperimente iz področij fizike, 
kot so svetloba, magnetizem (privlačnost) 
različnih elementov,gravitacijska sila, zvok, 
voda in pa tudi predstavitev razvoja nekaterih 
tehnologij od preteklosti do danes, pravo 
potovanje skozi 400 let fizike skozi igranje in 
poskušanje. 

spremeNimO DiaBetes 5. november, od 10. do 13. ure

Brezplačne meritve krvnih vrednosti, svetovanje o sami bolezni, in dodatna literatura, pokušine
zdrave hrane za diabetike, ki jih bo pripravil priznani kuhar.

DireNDajeve iGrarije od 18. novembra do 19. novembra
Že veste kako igračo potrebuje vaš otrok ali pa kako igro se lahko 
igra vaša družina? Vabljeni na predstavitev družabnih iger, sestavljank 
Ravensburger, Piatnik, Denis by Eurom in predstavitev linij elektronskih 
igrač Hexbug in Tagamoto. 

BeaUtiQUe vas razvaja 22. november

Če iščete idejo za darilo, ki bo vašega dragega ali drago
prijetno presenetilo vas vabimo na stojnico parfumerije Beautique. V izbrani ponudbi dišav zanjo 
in zanj, darilnih setov in ostalih drobnih pozornosti boste zagotovo našli kaj zase. Da pa bo nakup 
še bolj ugoden pa ne spreglejte še posebnega nabora izdelkov  s Pikinim popustom ali izredno 
ugodnim popustom v okviru Ponudbe meseca. 

GamiNG DNevi  
od 4. novembra do  7. novembra

Preiskusi se v igranju najnovejših 
računalniških igric Battlefield, 
Assasins in testiranju igrice FIFA 
14. Vsak kupec igrice FIFA 14 pa 
bo prejel še prav posebno darilo. 
V ta namen bomo izvedli prave 
mini igre za vse ljubitelje igric.

martiNOvaNje  
Od 8. novembra do 9. novembra

Vabimo vas na predstavitev in pokušine Martinovih dobrot, z različnih krajev Slovenije ob 
spremljavi glasbe in pokušine mošta.

VABLJENI V m RESTAVRAcIJO V 1. NAdSTROpJu

•	 Malice po 4 EUR

•	 Pestro izbira dnevnih kosil po ceni 5,40 € (tudi vegetarijansko kosilo)

•	 Bogat izbor jedi iz dodatne tedenske ponudbe

•	 Samopostrežni solatni bar z več kot 20 vrstami solat

•	 Pestra izbira študentskih kosil (juha, glavna jed s prilogo, sadje ali sladica, voda Mercator 0,50 l)

•	 Cena kosila 5,10 € - doplačilo samo 2,47 €

•	 10 + 1 brezplačno – ob nakupu 10 dnevnih kosil v restavraciji, vam 11. kosilo PODARIMO

•	 10 % popust za upokojence ob četrtkih 
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1. Model za kekse 6/1   
6,49 €

2. Model za kekse ZOO KIDS 12/1
7,49 €

3. Valjar nastavljiv
17,99 €

4. Čopič za  pecivo silikonski 
2,99 €

5. Brizgalka dekorativna 
12,99 €

6. Kovinska doza  
za kekse jabolko 
2,99 €

7. Škatla za shranjevanje sladic
8,09 €

8. Škatla za torto 
11,99 €

9. Posoda za mešanje 
7,29 €

10. Kuhinjska tehtnica Gorenje
18,69 €

11. Grelnik vode Hyundai
VK536, 1,7 litra
12,99 €

12. Sekljalnik Moulinex DJ756,
5 nastavkov, moč 150W, Akcija 34,93

13. Predpasnik Kasa 65x80cm
5,99 €

14. Kuhinjski aparat MUM 900W
električna nastavitev 6 hitrosti,  
dodani pripomočki. 
AKCIJA 139,93 €

11
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NOVA pONudBA TEkSTILNIh 
IzdELkOV zA VSE STAROSTI.

1. Pižama My Little Pony
dekliška, 
vel.: od 2 do 8 let, različne barve
12,99 €

2. Majica Monster High
z dolgimi rokavi, dekliška,
vel.: od 6 do 12 let, različne barve
8,99 €

3. Kapa Spider Man
vel.: od št. 52 do 54 cm, 
različne barve
6,99 €

4. Rokavice Spider Man
pletene, univerzalna velikost, 
različne barve
3,99 €

5. Smučarske rokavice Spider Man
vel.: od 2 do 8 let, 
različne barve
8,99 €

6. Dokolenke Spider Man
vel.: od št. 23 do 34, 
različne barve
1,49 €

7. Trenirka Monster High
spodnji del, 
vel.: od 8 do14 let, 
različne barve
8,99 €

8. Majica z dolgimi rokavi
otroška
vel.: od 3 do 14 let, 
različni modeli in barve
7,99 €

9. Pulover
flis, otroški
vel.: od 3 do 12 let, 
različne barve
8,99 €

IZBRANO ZA VAS

10. Bunda
otroška
vel.: od 1 do 14 let, 
različne barve

14,99 €
11. Majica z dolgimi rokavi
otroška 
vel.: od 1 do14 let,
različni modeli in barve

3,99 €
12. Hlače
otroške
vel.: od 1 do 14 let,
različni modeli in barve

5,99 €

13. Športne nogavice
moške ali ženske, 
vel.: 35-38, 39-42, 43-46
različne barve
3,99€

14. Pižama
ženska, vel.: od S do XL, 
moška, vel.: od M do XXL, 
Različne barve
14,99 €

15. MajIca s kratkimi rokavi
moška, vel.: od S do XXL, 
različne barve
6,99 €

16. Majica z dolgimi rokavi
moška, vel.: od M do XXL
različne barve
7,99 €

17. Trenirka 
spodnji del,
ženska, vel.: od S do XL, 
moška, vel.: od M do XXL, 
različne barve
9,99 €

18. Jakna
flis, moška ali ženska
vel.: od M do XXL
različne barve
12,99 €

19. Legice
ženske, vel.:  od S do L
8,99 €

20. Nogavice
ženske, 50 den
univerzalna velikost
3,49 €12
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mOdA:

OSTALO:

EXCLUSIVE, STORM, MASS, ZLATARNA CELJE, TALLY WEIJL, INTIMISSIMI, 
CALZEDONIA, PROMOD, TOM TAYLOR, CARPISA, COMMA & S'OLIVER, INTERSPORT, GEOX, 
NARA CAMICIE, ALENKA, SLOWATCH, BAGS & MORE, POZAMENTERIJA, KIBUBA, ORSAY, 
ESPRIT, MARX, VERO MODA, TOM TAILOR, TOM TAILOR in PARFOIS, GRAIN DE MALICE, 
HUMANIC, NAVIGARE, CORONA, ALPINA, KLEO, 7 CAMICIE, S'OLIVER SELECTION,  
TWO WAY, MODIANA, SREBRNINA 925

HIPERMARKET, ŠPORTNA LOTERIJA, LOTERIJA SLOVENIJE, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, SI.MOBIL, 
MOBYSTYLE, FOTOAVTOMAT, UNIJA AVTOPRANICA, M HOLIDAYS

V mERcATOR cENTRu 
dOBIm VSE, kAR ŽELIm!

VSE zA zdRAVJE IN LEpOTO:

gOSTINSkA pONudBA:

VSE zA dOm:

VSE zA OTROkE:

SIMPLE, L'OCCITANE, LEKARNA BITENC, MESTNA OPTIKA, SPA MANIKURA, SENSILAB, BEAUTIQUE

CUKRČEK, TERASA MEXICANA, SANTANA, VOZI MIŠKO, RESTAVRACIJA ANGEL, ELITE CAFFE,  
GAJBICA SADJA, KAVARNA RUSTIKA

IZDELAVA KLJUČEV, GARDENIA, COMSHOP, ODEJA, DZS, ČISTILNICA LABOD, TISOČ IN EN DAR, 
ZOOTIC, KNJIGARNA FELIX

DIRENDAJ, KAKADU, CICIBAN, OKAIDI, IANA, MIMO & CO, PLESNO MESTO, KENGURU, OTROŠKI 
IGRALNI APARATI

Ob predložitvi kupona za 
izdelke Sensilab, vam 

ob nakupu dveh, tretjega 
podarimo.

Kupon velja za izdelek 
Gelee Royale 2+1

Kupon 10 eur popustana 
GEOX otroško kolekcijo 

obutve in tekstila je unovčljiv 
v Geox shopu Šiška, Mercator 

center Ljubljana. Popusti 
se ne seštevajo, akcije 

se izključujejo. Vrednost 
geox popusta ni izplačljiva 

v gotovini, tem več jo je 
mogoče uporabiti samo 

za nakupe v času omejene 
veljavnosti.

3 + 1 brezplačno 
- ob nakupu 3 dnevnih 

kosil v nedeljo, vam 
4. kosilo podarimo. 

Sarajevski 
čevapčiči v lepinji 

Velja v restavraciji 
Vozi Miško v Mercator 

centru Šiška in v 
Supernovi Rudnik.

Ob predložitvi kupona 
vam priznamo 

40% popust na 
katerikoli izdelek iz 
linije simpatičnih 

CHUGGINGTON vlakcev.
Kupon velja za en izdelek 

Aktivnost velja 
od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Aktivnost velja 
od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Aktivnost velja 
od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Velja samo v nedeljo 
3.11., 10.11.,17.11. in 24.11.2013.

10 EUR

20 %
POPUST

Kupon velja pri izbranem 
ponudbniku Sensilab 
in je unovčljiv v njihovi 
prodajalni v Mercator 

Centru Ljubljana.

Kupon je unovčljiv v poslovalnici v Mercator 
Centru Ljubljana Šiška. 

Kupon velja v 
Restavraciji Vozi Miško.

Kupon velja v 
M Restavraciji

Ob predložitvi kupona 
boste prejeli 40% popust 

na redno ceno. Kupon 
velja za Quesada terasa 

+ mehiška grmada. 
Ob koriščenju kuponov 
nudimo še 30 % popust 
na Mehiško pivo (SOL 

in CORONA) in Mehiško 
limonado. 

-10% POPUST NA 
PLETENE ŽENSKE, 

MOŠKE IN OTROŠKE 
PULOVERJE TER JOPE. 

Popusti se ne seštevajo, 
popust se obračuna pri 
blagajni. Popust velja za 

prodajalne S. Oliver, ne za 
S.Oliver Selection. 

Akcija v hladnih dneh. 
Domači jabolčni 

zavitek + topli napitek 
(kava,kako,čaj)

3.80 EUR.

Aktivnost velja 
od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Aktivnost velja 
od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Aktivnost velja 
od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Aktivnost velja 
od 4. 11. do 25. 11. 2013.

-30 %    -40 %    -50 %   -30 %    -40 %    -50 %  -30 %    -40 %    -50 %  -30 %    -40 %    -50 %  -30 %    -40 %    -50 %  -30 %

-30 %    -40 %    -50 %   -30 %    -40 %    -50 %  -30 %    -40 %    -50 %  -30 %    -40 %    -50 %  -30 %    -40 %    -50 %  -30 %-30 %    -40 %    -50 %   -30 %    -40 %    -50 %  -30 %    -40 %    -50 %  -30 %    -40 %    -50 %  -30 %    -40 %    -50 %  -30 %

-30 %    -40 %    -50 %   -30 %    -40 %    -50 %  -30 %    -40 %    -50 %  -30 %    -40 %    -50 %  -30 %    -40 %    -50 %  -30 %KUPONI UGODNOSTI NAJEMNIKOV 

40 %
POPUST
TERASA MEXICANA
izkoristite ugodnost!.

10 %
POPUST

POPUST

40 %
POPUST

Kupon je unovčljiv pri izbranem 
ponudniku v Mercator Centru 

Ljubljana Šiška. 

Kupon velja v poslovalnici 
S. Oliver v Mercator  

Centru Ljubljana Šiška. 

Kupon je unovčljiv pri izbranem 
poudniku Trenutek Caffee V Mercator 

Centru Ljubljana. 

Kupon je unovčljiv 
v poslovalnici Direndaj v Mercator 

Centru Ljubljana Šiška. 

2+1

3+1

Ob predložitvi kupona 
boste prejeli 20% popust 
za izbrano oblačilo ali 
obutev. Kupon velja za 

en kos oblačila ali en par 
obutve po rednih cenah. 
Kupon ne velja za izdelke 

Intersport priporoča. 

Aktivnost velja 
od 4. 11. do 25. 11. 2013.

20 %
POPUST

Kupon je unovčljiv 
v Intersportu, poslovalnica 
Mercator Center Ljubljana. 

Aktivnost velja 
od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Kupon je unovčljiv 
v prodajalni Alpina 

v Mercator Centru Ljubljana. 
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POPUST

Ob predložitvi kupona 
za izdelke Alpina boste 
prejeli 35% popust na 

redno ceno izdelka. 
Kupon velja za en izdelek 

AJ4, art 3c841, 
AJ3, art. 3c851, 
AJ3, art. 3d751,  
AJ2, art. 3d761 



Preprosto
prihranim.
Pika.
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Ob predložitvi kupona za 
izdelke Moulinex boste 
prejeli 30 % popust na 
redno ceno za izdelke 

LT260D30, SW611533, 
BY540530, AR100, 

QA404, DJ756 in JU650. 
Kupon velja za en 
izdelek Moulinex.

Ob predložitvi kupona za 
izdelke otroške hrane 

Babybio in Kalibio boste 
prejeli 20% popust 

na redno ceno izdelka. 
Kupon velja za en izdelek.

Ob predložitvi kupona 
za izdelke Top model  

boste prejeli 10% popust 
na redno ceno izdelka. 

Kupon velja za en izdelek.

Ob predložitvi kupona 
za izdelke Tomy boste 

prejeli 40% popust 
na redno ceno izdelka. 

Kupon velja za en izdelek 
Tomy psiček, ki sedi 

in hodi. 

Ob predložitvi kupona 
za izdelke Mega Bloks 

boste prejeli 30% 
popust na redno ceno 
izdelka. Kupon velja za 
en izdelek Kocke Mega 

Bloks Barbie.

Ob predložitvi kupona 
za izdelke Mega Bloks 

boste prejeli 30% popust 
na redno ceno izdelka. 

Kupon velja za en izdelek 
Kocke Mega Bloks Hot 

wheels set vlačilec.

Ob predložitvi kupona za 
izdelke Lego boste prejeli 

30% popust na redno 
ceno izdelka. Kupon velja 

za en izdelek 
Kocke Lego Friends 

Pekarna 41006.

Ob predložitvi kupona za 
izdelke Lego boste prejeli 

30% popust na redno 
ceno izdelka. Kupon 
velja za en izdelek 
Kocke Lego City 

patruljni čoln 60014.

Kupon je unovčljiv samo v 
Hipermarketu Ljubljana Šiška.

Od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Kupon je unovčljiv samo v 
Hipermarketu Ljubljana Šiška.

Od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Kupon je unovčljiv samo v 
Hipermarketu Ljubljana Šiška.

Od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Kupon je unovčljiv samo v 
Hipermarketu Ljubljana Šiška.

Od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Kupon je unovčljiv samo v 
Hipermarketu Ljubljana Šiška.

Od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Kupon je unovčljiv samo v 
Hipermarketu Ljubljana Šiška.

Od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Kupon je unovčljiv samo v 
Hipermarketu Ljubljana Šiška.

Od 4. 11. do 25. 11. 2013.

Kupon je unovčljiv samo v 
Hipermarketu Ljubljana Šiška.

Od 4. 11. do 25. 11. 2013.

30 %
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20 %
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POPUST
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POPUST

30 %
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Popust se obračuna na blagajni in 
velja za blago na zalogi. Predviden je 
za prodajo količin, ki so običajne za 
gospodinjstvo in ne velja za pravne 
osebe. Ob nakupu enega izdelka je 

unovčljiv en vrednostni kupon.

Popust se obračuna na blagajni in 
velja za blago na zalogi. Predviden je 
za prodajo količin, ki so običajne za 
gospodinjstvo in ne velja za pravne 
osebe. Ob nakupu enega izdelka je 

unovčljiv en vrednostni kupon.

Popust se obračuna na blagajni in 
velja za blago na zalogi. Predviden je 
za prodajo količin, ki so običajne za 
gospodinjstvo in ne velja za pravne 
osebe. Ob nakupu enega izdelka je 

unovčljiv en vrednostni kupon.

Popust se obračuna na blagajni in 
velja za blago na zalogi. Predviden je 
za prodajo količin, ki so običajne za 
gospodinjstvo in ne velja za pravne 
osebe. Ob nakupu enega izdelka je 

unovčljiv en vrednostni kupon.

Popust se obračuna na blagajni in 
velja za blago na zalogi. Predviden je 
za prodajo količin, ki so običajne za 
gospodinjstvo in ne velja za pravne 
osebe. Ob nakupu enega izdelka je 

unovčljiv en vrednostni kupon.

Popust se obračuna na blagajni in 
velja za blago na zalogi. Predviden je 
za prodajo količin, ki so običajne za 
gospodinjstvo in ne velja za pravne 
osebe. Ob nakupu enega izdelka je 

unovčljiv en vrednostni kupon.

Popust se obračuna na blagajni in 
velja za blago na zalogi. Predviden je 
za prodajo količin, ki so običajne za 
gospodinjstvo in ne velja za pravne 
osebe. Ob nakupu enega izdelka je 

unovčljiv en vrednostni kupon.

Popust se obračuna na blagajni in 
velja za blago na zalogi. Predviden je 
za prodajo količin, ki so običajne za 
gospodinjstvo in ne velja za pravne 
osebe. Ob nakupu enega izdelka je 

unovčljiv en vrednostni kupon.


