
 PRIHRANITE S KUPONOMA:
- natisnite (barvno ali Ërnobelo) in ju predloæite ob nakupu ali
- ju predloæite v obliki elektronskega sporoËila ali
- razmiπljajte zeleno in si naloæite mobilno aplikacijo Tuπ, kjer vas 
æe Ëakata tudi ta kupona

Skenirajte QR kodo 
in si namestite 
aplikacijo Tuπ.

KUPON za Ëlane Tuπ kluba

25%
Velja v trgovinah in franπizah Tuπ, ne velja v Partner LuËe.

TOREK, 16. 7. ali »ETRTEK, 18. 7. 2019

POPUST ZA
EN IZDELEK
PO VA©I IZBIRI

UnovËite lahko 1 kupon (ali iz letaka ali iz e-obveπËanja ali iz mobilne aplikacije) za 
1 nakup na 1 Tuπ klub kartico za 1 izdelek do najveË ene pakirne enote, pri tehtanih 
izdelkih pa najveË do 5 kg. Stranka je dolæna obvestiti blagajniËarko / blagajnika o 
uveljavitvi kupona, preden le ta zakljuËi raËun. Kasnejπih reklamacij ne upoπtevamo. 
Ista oseba ne more opraviti veË zaporednih nakupov z veËimi Tuπ klub karticami. Kupon 
je unovËljiv v trgovinah in franπizah Tuπ. Kupon ne velja na akcijsko ceno, izdelke iz 
BUM ponudbe, izdelke iz ponudbe Tuπ klub najmanj - 50 %, izdelke iz lojalnostnih 
programov, izdelke iz akcije Mojih 10 najljubπih, izdelke z oznako vedno nizka cena, na 
izdelke z oznako super cena, izdelke iz odprodaje, zniæane pred iztekom roka uporabe, 
na gratis izdelke in gratis pakiranja iz povezanih nakupov, na akcijo veË je ceneje, plaËaπ 
- vzameπ in na izdelke, pri katerih je v promocijskih materialih pripisano, da se nanje ne 
obraËunajo dodatne ugodnosti. Kupon prav tako ne velja za vina, peneËa vina, za pivo 
v steklenici in pivo v sodih, za ægane pijaËe (tudi z manj kot 15 vol. % alk.), na Ëasopise 
in revije, knjige, cigarete, tobaËne izdelke in pripomoËke, kartice in predplaËniπke 
pakete mobilnih operaterjev, vrednostnice za mobilne telefone, nakup darilnih bonov 
ali vrednostnih kartic, povratno embalaæo, pelete, sreËke, plaËilo poloænic, na darilne 
pakete Zvezdar in Select Box, plin v plinskih jeklenkah in na plinske jeklenke. Kupon se 
ne seπteva z drugimi popusti, lahko pa se unovËi na redno ceno izdelkov oznaËenih z 
akcijsko ceno, Mojih 10, vedno nizka ceno, super ceno, gratis izdelke in gratis izdelke 
iz povezanih nakupov, veË je ceneje in plaËaπ - vzameπ, zniæanih za manj kot je procent 
popusta s kuponom. Na izdelek, za katerega se uveljavlja ta kupon za izbrani izdelek, se 
ne obraËunajo druge ugodnosti na nakup. V primeru obroËnega odplaËevanja kupona 
ni mogoËe uveljavljati. Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike. Kupon se ne upoπteva pri nakupu izdelka v franπiznih mesnicah, ki jih le 
te dajejo v najem in za njih izvajajo storitev blagajne.

KUPON za Ëlane Tuπ kluba

10-99%
Trgovine in franπize

OB NAKUPU NAD 20 ¤ 

NAKUPA VAM VRNEMO KOT D*NAR
NA TU© KLUB KARTICO

Enkrat od PETKA, 19. 7. do PONEDELJKA, 22. 7. 2019

UnovËite lahko 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuπ klub kartico (ali iz letaka ali iz e-obveπËanja 
ali iz mobilne aplikacije). Kupon je unovËljiv ob nakupu nad 20 ¤ v trgovinah in franπizah 
Tuπ. V pogoj 20 ¤ se ne πteje nakup tobaËnih izdelkov in pripomoËkov, nakup darilnih 
kartic in plaËilo poloænic. Viπina popusta se razkrije po opravljenem nakupu. Odstotek 
popusta se naloæi kot D*NAR na Tuπ klub kartico. Vrednost nakupa ni omejena, 
maksimalni moæni znesek naloæenega D*NAR-ja je 500 ¤. Stranka je dolæna obvestiti 
blagajniËarko / blagajnika o uveljavitvi kupona, preden le ta zakljuËi raËun. Kasnejπih 
reklamacij ne upoπtevamo. Ista oseba ne more opraviti veË zaporednih nakupov z 
veËimi Tuπ klub karticami. D*NAR se obraËuna na vse kupljene izdelke, razen na izdelke 
iz Bum ponudbe, izdelke iz ponudbe Tuπ klub najmanj - 50 % popust takoj, izdelke 
iz lojalnostnih programov, izdelke iz odprodaje, zniæane izdelke zaradi izteka roka 
uporabe, na izdelke, pri katerih je v promocijskih materialih pripisano, da se nanje ne 
obraËunajo dodatne ugodnosti in izdelek, za katerega se uveljavlja kupon za izdelek po 
izbiri (kupon 25 % za izbrani izdelek, kupon 20 - 50 % za izbrani izdelek). D*NAR se prav 
tako ne obraËuna na Ëasopise in revije, knjige, cigarete, tobaËne izdelke in pripomoËke, 
kartice in predplaËniπke pakete mobilnih operaterjev, sreËke, vrednostnice za mobilne 
telefone, povratno embalaæo, plaËilo poloænic, 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 obroËnega odplaËevanja kupona ni mogoËe 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 izkljuËuje). D*NAR se ne obraËuna pri nakupu izdelkov v franπiznih 
mesnicah, ki jih le te dajejo v najem in za njih izvajajo storitev blagajne.



PRIHRANITE S KUPONI:
• natisnite	(barvno	ali	Ërnobelo)	in	jih	predloæite	ob	nakupu	ali
• jih	predloæite	v	obliki	elektronskega	sporoËila	ali
• razmiπljajte	zeleno	in	si	naloæite	mobilno	aplikacijo	Tuπ,	kjer	vas	æe	Ëakajo	tudi	ti	kuponi.

»lani	Tuπ	kluba,	ki	uporabljajo	mobilno	aplikacijo	Tuπ,	v	njej	najdejo	πe	dodatne	
ekskluzivne	kupone,	ki	so	na	voljo	samo	njim.	Skenirajte	QR	kodo	na	desni,	
postanite	uporabnik	mobilne	aplikacije	Tuπ	in	unovËite	dodatne	kupone.

Kupon velja v trgovinah Tuπ od 18. 7. do 24. 7. 2019 oz. do odprodaje zalog	
v	tem	obdobju.	Kupon	je	v	omenjenem	obdobju	veËkrat	unovËljiv,	vendar	za	
nakup koliËin, ki so obiËajne za gospodinjske nakupe.Posamezna prodajalna	
ima v ponudbi akcijske izdelke v okviru svojega prodajnega asortimana.	
Kupon ne velja v franπizah Tuπ, v Tuπ drogerijah in v Tuπ C&C ter za odloæena	
plaËila in za pravne osebe ter samostojne podjetnike posameznike.
		Popusti	se	ne	seπtevajo.	Slike	so	simboliËne.

Kupon velja v trgovinah Tuπ od 18. 7. do 24. 7. 2019 oz. do odprodaje zalog	
v	tem	obdobju.	Kupon	je	v	omenjenem	obdobju	veËkrat	unovËljiv,	vendar	za	
nakup koliËin, ki so obiËajne za gospodinjske nakupe.Posamezna prodajalna	
ima v ponudbi akcijske izdelke v okviru svojega prodajnega asortimana.	
Kupon ne velja v franπizah Tuπ, v Tuπ drogerijah in v Tuπ C&C ter za odloæena	
plaËila in za pravne osebe ter samostojne podjetnike posameznike.
		Popusti	se	ne	seπtevajo.	Slike	so	simboliËne.

Mobilni kupon 
E-mail kupon in

Mobilni kupon 
E-mail kupon in

Samo za uporabnike mobilne aplikacije

Ta teden v mobilni aplikaciji za vas:

»ETRTEK-SREDA
18. 7.-24. 7. 2019

-30%

0,831,19

DONUT MILKA 
S POLNILOM
•
•

postreæno
65	g

-25%

1,29
1,74

PIJA»A BCE 
•30%	sadni	deleæ
•	Pfanner	
•	2	l

-50%

0,69
1,39

SARDINE EVA
•	v	rastlinskem	olju
•	Podravka
•	115	g

-40%

0,87
1,47

©PINA»NI
BUREK 
•	dopeka
•	Æito
•	150	g




