
Pravila nagradne igre  
»Tuš srečka« 

 

1. člen 
  
Organizator nagradne igre »Tuš srečka« je podjetje Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a,              
3000 Celje (v nadaljevanju organizator).  
  
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije. 
  
Nagradna igra poteka od 14. 11. do vključno 31. 12. 2018 v vseh trgovinah in franšizah                
Tuš. Podatki o poslovalnicah so dostopni na spletni strani www.tus.si. 
 
 

2. člen 
 
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil:  
 

- ob nakupu nad 20 € se 15% nakupa vrne kot D*NAR na Tuš klub kartico 
- popust na izbrane blagovne skupine ali znamke 
- gratis izdelki v vrednosti do 42 € z DDV 
- 1 x Zlata kartica celo leto brezplačnih nakupov v vrednosti 3.600 € D*NAR 
- 10 x Srebrna kartica v vrednosti 100 €  
- 10 x Bronasta kartica v vrednosti 40 €  
- 3 x vikend oddih za 2 osebi v vrednosti nad 42 € z DDV 
- 10 x vinjeta v vrednosti 110 € z DDV 
- 10 x kolo Pony v vrednosti 300 € z DDV 
- 10 x letna zaloga kave Barcaffé (6 kg) v vrednosti 72,60 € z DDV 
- 10 x letna zaloga Alpskega mleka (100l) v vrednosti 109 € z DDV 
- 10 x letna zaloga pralnega praška (12l) v vrednosti 83,88 € z DDV 
- 10 x 10 kilogramov moke v vrednosti 9,40 € z DDV 
- 10 x 10 kilogramov čokolade v vrednosti 119 € z DDV 
- 10 x letna zaloga piva (96 l) v vrednosti 199,68 € z DDV 
- 10 x letna zaloga olja (9l) v vrednosti 16,11 € z DDV 
- 10 x 10 kilogramov sladkorja v vrednosti 8,90 € z DDV 
- 10 x letna zaloga testenin (6kg) v vrednosti 17,28 € 
- 10 x napolitanke za vsak dan (365 kosov) v vrednosti 215,35 € z DDV 

 
*vir Nielsen 
 
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila, ali jih prenesti              
na tretjo osebo. 
  
  

3. člen 
 
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na spodaj opisan način: 
 



1. Kupec za vsakih 20 € nakupa prejme srečko. V pogoj 20 € se ne šteje nakup tobačnih                 
izdelkov in pripomočkov, nakup darilnih kartic in plačilo položnic. 

2. Kupec za 3 enake ali različne izdelke izbranega dobavitelja v času trajanja letaka             
prejme 1 srečko. Več izdelkov ne prinese dodatnih srečk. 

3. SUPER teden: ki traja v času trajanja letaka, kjer kupec z vsaj enim ali več izbranimi                
izdelki dobavitelja prejme dodatno srečko. Več izdelkov ne prinese dodatnih srečk. 

Pri tehtanih izdelkih mora kupec kupiti 20 dag izdelka. 
 
 
Nagradna igra se odvija v trgovinah in franšizah Tuš. Tuš klub kartica je pogoj za               
sodelovanje.  
  

4. člen 
  
Ko stranka prejme srečko, odstrani premaz, pod premazom je opis nagrade in EAN koda.              
Nagrado lahko izkoristi ob naslednjem nakupu ob predložitvi TK kartice. V trgovini se lahko              
unovči popust na nakup, popuste na blagovne znamke in izdelke ter gratis izdelke.             
Pridobivanje srečk traja od 14. 11. do 31. 12. 2018. Zadnje srečke se izdajo 31.12.2018.  
Srečko s popustom na nakup, izdelek, blagovno skupino ali gratis izdelek se lahko unovči na               
blagajni do 3. 1. 2019. Za prevzem nagrad večje vrednosti se dogovorite na kontaktu              
srecka@tus.si ali 080 13 10 najkasneje do 15. 1. 2019. 
Kupec se tako obrne skupaj s podatki na brezplačno številko centra za pomoč strankam ali               
srecka@tus.si, kjer prejme nadaljna navodila za prevzem nagrade. 
 
Zamenjava srečke z gotovino ni možna. Strgana ali kakorkoli poškodovana srečka na kateri             
ni razvidna vrednost dobitka, je neveljavna srečka. Srečka ni prenosljiva na drugo osebo,             
razen v primeru, ko mladoletna oseba prejme za nagrado popust za alkoholne pijače ali              
gratis izdelek, ki vsebuje alkohol.  
Ko kupec unovči prejeto srečko, se boniteta s skeniranjem EAN kode na srečki odšteje od               
strankinih bonitet na TK kartici.  
  

5. člen 
 
Če vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom             
Zakona o dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine             
v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini                 
in 321. členom Zakona o davčnem postopku. 
  

6. člen 
 
V primeru nepredvidenih okoliščin lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno          
prekine ali konča nagradno igro.  
 
V primeru, da organizator v posameznem primeru ugotovi zlorabo pri načinu sodelovanja v             
nagradni igri, bo organizator take sodelujoče izločil iz sodelovanja v nagradni igri.  
 

7. člen 
  
Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z              
ZVOP-1, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za             

mailto:srecka@tus.si


namene izvajanja te nagradne igre, za obveščanje nagrajenca o prejetju nagrade ter načinu             
prevzema nagrade in za namene izvajanja neposrednega trženja.  
 
Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o             
predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. 
 
Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa,             
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.            
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali               
trajno prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na            
naslov Engrotuš d. o. o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Najkasneje v 15-ih dneh po                
prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene           
neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi               
z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. 
 
Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani. 
 

8. člen 
 
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev nagradne igre,             
ki jih bo objavil na spletni strani www.tus.si 
 

9. člen 
  
Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojna izključno komisija, ki za posamezna             
mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne            
napake pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi              
poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve pravil nagradne igre lahko komisija razveljavi            
nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 
  
  

10. člen 
  
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo, ki jih ni mogoče rešiti                
sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Celju. 
  
  
Celje, 8. 11. 2018 
 

ENGROTUŠ d.o.o. 

http://www.tus.si/

