
ZA ČLANE TUŠ KLUBA

NAKUPA 
VAM KOT 
D*NAR 
VRNEMO

KUPON

10-99%

VSAK DAN ENKRAT
OD SREDE, 28. 4.,

DO PETKA, 30. 4. 2021

na Tuš klub kartico
ob nakupu nad 20 €.

Velja v trgovinah in franšizah Tuš. Ne velja v Partner Luče. Splošni pogoji kupona na strani 4.

Ponudba iz kataloga velja
od srede, 28. 4. do torka, 4. 5. 2021
oz. do odprodaje zalog.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

KUPON

VSAK DAN ENKRAT
OD SREDE, 28. 4.,

DO PETKA, 30. 4. 2021

Velja v Tuš drogerijah. Splošni pogoji kupona so na strani 4.

10-99%
NAKUPA VAM 
KOT D*NAR 
VRNEMO
na Tuš klub kartico
ob nakupu nad 20 €.

IZDELKI 
AVE GRIL
• več vrst
• pakirano
• Panvita MIR
• od 320 do 500 g
Redna cena:
od 2,99 €

AKCIJA

-20%

ZA POPOLNO 
ŽAR POJEDINO

EKSKLUZIVNO V TUŠU

SMS NAGRADNA IGRA 
VEČ O NAGRADNI IGRI NA WWW.TUS.SI.

KUPON VSAK DAN

Spoštovani kupci, v torek, 27. 4. in v soboto, 1. 5. 2021 so naše poslovalnice zaprte.



ZA POPOLNO 
ŽAR POJEDINO

LESEN 
PRIBOR 

• vilice 
• noži • žlice

• Tuš
• 20/1

Redna cena:
1,39 €

AJVAR 
NATURETA

• nepekoč
• Eta 

• 540 g

SLADOLED 
PLANICA

• jagoda, borovnica, 
gozdni sadeži

• vanilja, jagoda, 
čokolada

• Ljubljanske mlekarne 
• 2 l

SUBOTIČKI 
KREM 

KAJMAK
• Mlekara Subotica 

• 250 g

Izjemna SENIOR SREDA, 28. 4. 2021

VREDNOSTI PRVEGA NAKUPA
kot D*NAR na vašo kartico

SENIORJI PRIHRANITE

11% 

LAK ZA NOHTE 
VOLLARE

• več barvnih
odtenkov

TRGOVINE
TESTENINE 

MLINOTEST
• več vrst

• od 250 g do 1 kg  
Redna cena: od 0,99 €

AKCIJA

-30%
1,09

0,54
—50%

2,79

2,29

—17%

5,49

3,79

—30%

2,79

2,07

—25%

6,79

4,79

—29%

-30%
AKCIJA

Velja za člane Senior kluba na izbran dan do razprodaje zalog. Popusti se ne seštevajo. Ob nakupu izdelkov se kuponi in ostale ugodnosti ne obračunajo.

BIORAZGRADLJIVI 
KROŽNIKI IN KOZARCI

Redna cena: od 1,49 €

-15%
AKCIJA

8,49

5,29

—37%

ODOJEK
• v kosih • pakirano

• Pivac • cena za 1 kg

KLOBASE 
S SIROM

• F. Krainer 
• 360 g
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VINO 
JERUZALEMČAN

PARTY PAKET
• alk. 12 % vol. 

• Puklavec Family Wines 
• 4 x 1 l 

Minister za zdravje 
opozarja: Prekomerno 

pitje alkohola 
škoduje zdravju.

Redna cena:

PIJAČA 
TUŠ

• več vrst
• gazirana

• 1,5 l

PIVO
• Ožujsko, alk. 5 % vol.

• Nikšičko, alk. 4,9 % vol.
• Jelen, alk. 4,6 % vol.

Minister za zdravje
opozarja:

Prekomerno
pitje alkohola

škoduje zdravju.

PIJAČA 
FRUC
• več vrst
• Fructal 

• 1,5 l

IZVIRSKA 
VODA ZALA

• Pivovarna Laško 
Union 

• 1,5 l

MAJONEZA 
+ KETCHUP 

GRATIS
• tradicionalna 

majoneza, 630 g
• blagi ketchup, 500 g

• Zvijezda
Redna cena:

MLADI 
KROMPIR

• cena za 1 kg

BUČKE
• cena za 1 kg

Izjemen SENIOR PETEK, 30. 4. 2021

VREDNOSTI PRVEGA NAKUPA
kot D*NAR na vašo kartico

SENIORJI PRIHRANITE

11% 

MAGNEZIJEVO 
OLJE MYNUTI

• glukozamin+MSM 
• 100 ml

TRGOVINE
SET PONEV

• 24 cm + 28 cm
• za vsa kuhališča

Širina ponudbe odvisna od 
asortimana poslovalnice.

12,99
8,99

—30%

59,99
29,99

—50%

0,54

0,45

—16%

0,97

0,69

—28%

0,99

0,89

—10%

0,65

0,52

—20%

9,99

3,19

SUPER CENA

SUPER CENA

SUPER CENA

2,49

0,59

0,99

Velja za člane Senior kluba na izbran dan do razprodaje zalog. Popusti se ne seštevajo. Ob nakupu izdelkov se kuponi in ostale ugodnosti ne obračunajo.

PARADIŽNIK 
V GROZDIH 
GRAPOLO

• cena za 1 kg

1,79
SUPER CENA

MLADA 
ČEBULA
• cena za 1 kg
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Senior ugodnosti, kuponov za popust za izdelek po izbiri in kuponov s popustom za nakup ni mogoče unovčiti pri nakupu izdelkov označenih z Bum cene. Ponudba izdelkov velja od 28. 4. do 4. 5. 
2021 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v naslednjih Tuš trgovinah, Partner Luče in franšizah (ponudba omejena glede na prodajno politiko posamezne franšize) na območjih: 
Celje, Čečovlje, Dravograd, Gornja Radgona, Koper, Krmelj, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Mežica, Metlika, Miklavž, Mislinja, Moravče, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Novo 
mesto, Notranje Gorice, Oplotnica, Ormož, Podčetrtek, Poljčane, Polzela, Prevalje, Ptuj, Rače, Ravne na Koroškem, Rimske Toplice, Ruše, Selnica ob Dravi, Sevnica-Boštanj, Slovenj Gradec, 
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentilj, Šmarje, Šoštanj, Trbovlje, Velenje, Vojnik, Zagorje, Zreče in Žalec. Akcijska ponudba ne velja za izdelke iz kataloga Mojih 10 in izdelke iz akcije 
Trajno znižano. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Prodaja izdelkov, ki so v akciji poteka tudi v trgovinah, ki posameznih akcijskih izdelkov 
nimajo v rednem asortimentu in v na novo odprtih trgovinah. Osnova za izračun višine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuš d.o.o. Redne cene so cene iz centralnega cenika 
na dan začetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko: 080 13 10. Pridržujemo si pravico do 
sprememb. Dnevne zaloge blaga so omejene, zato si podjetje pridržuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraševanju po določenem izdelku ta izdelek krajši čas v posamezni poslovalnici 
ne bo na razpolago. Vse slike so simbolične. Cene so v evrih. Možen je nakup samo v količinah, primernih za gospodinjstva. Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poštnina plačana 
pri pošti Celje 3102.

Planet Kranj, Planet Koper, Ljubljana BTC, Planet Celje, Planet Maribor, 
Sežana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska Sobota 
(Bakovska ul.), Ptuj (Puhova), Maribor Pobrežje in Radvanje.

V TUŠ IZBRANIH 13

Murska Sobota (Ledavska ul.), Gornja Radgona, Žalec, Šentilj, Novo mesto (Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laško, Slovenska Bistrica, Rogaška Slatina, Mozirje, Kočevje, Celje (Ljubljanska ul.), 
Mengeš, Kozina, Jesenice, Velenje, Krško, Ruše, Dravograd, Rače, Slovenske Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce, Lucija, Idrija, LJ-Vič, Logatec, Domžale, Kamnik-Perovo, Muta, Selnica ob Dravi, 
LJ-Ruski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroškem, Šoštanj, Brežice, Krap, Gorice,  Resman, Kea Ljubečna, Kea Zreče, Kea Podčetrtek, Šentjur, Kea Šmarje, Maja, Ptuj 
(Osojnikova c.), Maribor (Jadranska) in vsi Tuš izbranih 13.

V TUŠ SUPERMARKETIH

SREDA IN PETEK -11 % D*NAR NA TUŠ KLUB KARTICO: 
Za ugodnost, pri kateri člani Tuš Senior kluba pridobijo 
11 % vrednosti prvega dnevnega nakupa kot D*NAR na 
Tuš klub kartico, veljajo enaki pogoji kot pri kuponu 10-

99 %, vendar brez omejitve višine nakupa. Ugodnost se članom Tuš Senior kluba 
obračuna samodejno, brez predložitve kupona. Več na www.tus.si.

TUŠ 
SENIOR 
KLUB

9,49
4,99

—47%

1,99
1,09

—45%

0,45
0,35

—22%

1,25
1,05

—16%

0,99
0,69

—30%

4,29
1,99

—53%

SVINJSKI VRAT
BREZ KOSTI

• vakuumsko pakirano
ali postrežno*

• cena za 1 kg

KAVA BARCAFFÈ CLASSIC
• mleta 
• 100 g

NAMIZNA 
VODA TEMPEL
• gazirana 
• 1,5 l

ALPSKI BELI SIR
MOJE ALPSKO
• 250 g

BISKVIT JAFFA
• pomaranča 
• Jaffa Crvenka
• 150 g

PIŠČANČJI HOT DOG
• Celjske mesnine 
• 800 g
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080 13 10www.tus.si TUSSLOVENIJA

ZA NAJVIŠJE 
PRIHRANKE!

Od SREDE, 28. 4., do PETKA, 30. 4. 2021

CENE

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

NAKUPA 
VAM KOT 
D*NAR 
VRNEMO

KUPON

10-99%

VSAK DAN ENKRAT
OD SREDE, 28. 4.,

DO PETKA, 30. 4. 2021

na Tuš klub kartico
ob nakupu nad 20 €.

Velja v trgovinah in franšizah Tuš. Ne velja v Partner Luče. Splošni pogoji kupona na strani 29.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

KUPON

VSAK DAN ENKRAT
OD SREDE, 28. 4.,

DO PETKA, 30. 4. 2021

Velja v Tuš drogerijah. Splošni pogoji kupona so na strani 29.

10-99%
NAKUPA VAM 
KOT D*NAR 
VRNEMO
na Tuš klub kartico
ob nakupu nad 20 €.

Unovčite lahko 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuš klub kartico (ali iz letaka ali iz e-obveščanja ali iz mobilne aplikacije). Kupon je unovčljiv ob nakupu nad 20 € v trgovinah 
in franšizah Tuš. V pogoj 20 € se ne šteje nakup tobačnih izdelkov in pripomočkov, nakup darilnih kartic in plačilo položnic. Višina popusta se razkrije po opravljenem 
nakupu. Odstotek popusta se naloži kot D*NAR na Tuš klub kartico. Vrednost nakupa ni omejena, maksimalni možni znesek naloženega D*NAR-ja je 500 €. 
Stranka je dolžna na blagajni opozoriti o uveljavitvi kupona pred zaključkom računa. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Ista oseba ne more opraviti več zaporednih nakupov z 
večimi Tuš klub karticami. D*NAR se obračuna na vse kupljene izdelke, razen za izdelke Bum cene, iz lojalnostnih programov, iz odprodaje, izdelke z oznako super cena, izdelke 
znižane pred iztekom roka uporabe, izdelke, pri katerih je v promocijskih materialih pripisano, da se nanje ne obračunajo dodatne ugodnosti in izdelek, za katerega se uveljavlja 
kupon izdelek po vaši izbiri, kupon 25 % za izbran izdelek. D*NAR se prav tako ne obračuna na časopise in revije, knjige, cigarete, tobačne izdelke in pripomočke, kartice in 
predplačniške pakete mobilnih operaterjev, vrednostnice za mobilne telefone, povratno embalažo, plačilo položnic, nakup darilnih bonov ali vrednostnih kartic, na darilne pakete 
Zvezdar in Select Box, na pelete, plin v plinskih jeklenkah in na plinske jeklenke. V primeru obročnega odplačevanja kupona ni mogoče uveljavljati. Kupon ne velja za pravne osebe 
in samostojne podjetnike posameznike. Pri nakupu se lahko izkoristi samo ena ugodnost za nakup (popust ne velja na druge popuste za nakup oz. se z njimi izključuje). D*NAR se 
ne obračuna pri nakupu izdelkov v franšiznih mesnicah, ki jih le te dajejo v najem in za njih izvajajo storitev blagajne. Kupon ni unovčljiv v spletnem supermarketu hitrinakup.com.

Unovčite lahko 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuš klub kartico (ali iz letaka ali iz e-obveščanja ali iz mobilne aplikacije). Kupon je unovčljiv ob nakupu nad 20 € v Tuš drogerijah. V 
pogoj 20 € se ne šteje nakup darilnih kartic. Višina popusta se razkrije po opravljenem nakupu. Odstotek popusta se naloži kot D*NAR na Tuš klub kartico. Vrednost nakupa ni 
omejena, maksimalni možni znesek naloženega D*NAR-ja je 500 €. Stranka je dolžna na blagajni opozoriti o uveljavitvi kupona pred zaključkom računa. Kasnejših reklamacij 
ne upoštevamo. Ista oseba ne more opraviti več zaporednih nakupov z večimi Tuš klub karticami. D*NAR se obračuna na vse kupljene izdelke, razen na izdelke iz ponudbe 
Tuš klub najmanj -50% popust, iz lojalnostnih programov, iz odprodaje in znižane pred iztekom roka uporabe, izdelke, pri katerih je v promocijskih materialih pripisano, da 
se nanje ne obračunajo dodatne ugodnosti, izdelek, za katerega se uveljavlja kupon za izdelek po izbiri (kupon 25% za izbrani izdelek, kupon 20-50% za izbrani izdelek), 
ter knjige, darilne in vrednostne kartice. D*NAR se prav tako ne obračuna na kartice in predplačniške pakete mobilnih operaterjev, vrednostnice za mobilne telefone, nakup 
darilnih bonov ali vrednostnih kartic. V primeru obročnega odplačevanja kupona ni mogoče uveljavljati. Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. 
Pri nakupu se lahko izkoristi samo ena ugodnost za nakup (popust ne velja na druge popuste za nakup oz. se z njimi izključuje). Kupon ni unovčljiv v spletni Tuš drogeriji.


