
ZA ČLANE TUŠ KLUBA

Velja v trgovinah in franšizah Tuš.
Splošni pogoji kupona so na strani 11.

na Tuš klub kartico ob 
nakupu nad 20 €.

10-99% NAKUPA VAM 
KOT D*NAR 
VRNEMO

K
U
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N

Ponudba iz kataloga velja
od 1. 4. do 6. 4. 2020

oz. do odprodaje zalog.

TOREK, 31. 3.
ALI ČETRTEK, 2. 4. 2020

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

Velja v trgovinah in franšizah Tuš. Ne velja v Partner Luče.
Splošni pogoji kupona so na strani 11.

POPUST ZA 
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

K
U

P
O

N

ČETRTEK, 2. 4. 
ALI PETEK, 3. 4. 2020

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

Velja v Tuš drogerijah.
Splošni pogoji kupona so na strani 11.

25% POPUST ZA 
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

K
U

P
O

N

20-50%

ENKRAT OD PETKA, 3. 4.,
DO PONEDELJKA, 6. 4. 2020

PREKAJENA 
ŠUNKA
• Kodila
• cena za 1 kg

19,49
13,99

—28%

7,29
5,09

—30%

DOMAČA OREHOVA
POTICA
• pakirano
• Žito
• 500 g

VSE IGRAČE

AKCIJA

-30%
TU SMO 
ZA VAS

NAKUPUJ 
VARNO

Vklopi brezplačni 
Tuš digitalni račun

SLOVENSKE
VELIKONOČNE
DOBROTE

www.tus.si

Odgovorno do sebe in drugih

Popust velja od 3. 4. do 5. 4., ne velja v franšiznih 
poslovalnicah in ne velja za izdelke, ki so označeni s 
Trajno nizko ceno. Popusti se med seboj ne seštevajo.



PEČENA ŠUNKA V MREŽI
• vakuumsko pakirano
• Tuš
• cena za 1 kg

10,99
5,49

—50%

PREKAJENE
PURANJE KRAČE
• vakuumsko pakirano
• Perutnina Ptuj
• cena za 1 kg
Popust se obračuna
pri blagajni.

8,99
5,39

—40%

RECEPT

1. V skledo stresemo moko, sladkor, sol, rumenjaka in maslo. 
Naredimo kvasec iz malce mleka in sladkorja. Ko je nared, ga 
prilijemo sestavinam v skledi in dodamo mleko. Zamesimo 
mehko in gladko testo, ki naj vzhaja do dvojne količine.

2. Nasekljanim figam dodamo rum in jih zmeljemo. Čokolado 
stopimo in jo primešamo figam.

3. Vzhajano testo razvaljamo na pomokani površini in ga 
razrežemo na trake, široke 10 cm. Vsakega namažemo 
z nadevom in zvijemo v štruklje, debeline polovice globine 
modelčka za potico.

4. Pečemo približno 20 minut v pečici, segreti na 200 °C.

Sestavine za 4 osebe:
300 g moke
½ žličke soli
15 g kvasa
30 g sladkorja
1 žlica ruma
2 rumenjaka
40 g masla sobne temperature
2 dl toplega mleka (od tega malce za kvasec)

POTICA JE NAŠA
NAJLJUBŠA SLADICA
Slovenski posladek je od nekdaj 
nezamenljiv spremljevalec 
praznikov in predprazničnih 
obdobij, ko pridno zapiramo 
vrata, da slastni hlebčki lepo 
vzhajajo. Danes uživamo v 
poticah najrazličnejših velikosti 
in oblik, ki so obogatene z 
različnimi izvrstnimi nadevi. 
Zato smo za vas pripravili 
izvrsten recept za mini potičke 
s čokolado in figami, s katerimi 
boste tradicijo lahko nadgradili
s svežimi okusi.

1,05
0,78

—25%

TA BOLJŠA 
MOKA
• gladka
• tip 400
• Klasje
• 1 kg
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VELIKONOČNE DOBROTE



Ponudba izdelkov Rovus Tuš klub -50 % velja do 30. 4. 2020.

NA 
PRODAJNEM 

MESTU 
POIŠČITE ŠE 

VEČ IZDELKOV.

OTROŠKI JEDILNI PRIBOR
• vsebuje: otroško žlico, vilico in nož
• kakovostno nerjaveče jeklo

JEDILNI PRIBOR ROMA, 24/1
• set vsebuje: 6 žlic, 6 vilic, 6 nožev in 6 mali žličk
• iz nerjavečega jekla

V TUŠ SUPERMARKETIH
31,99

15,99
—50%

VREČKE ZA SMETI
• z vrvico
• 60 l
• 15/1

JOGURT JOGOBELLA
• panna cotta, več okusov
• s koščki čokolade, več okusov
• Zott
• 150 g

0,59
0,29

—50%

1,55
0,77

—50%

NEKTAR DANA
• marelica
• 1 l

3,19
1,59

—50%

1,19
0,59

—50%

4,99
2,49

—50%

VINO TRAMINEC
• alk. 12,5 % vol.
• Radgonske gorice
• 0,75 l
Minister za zdravje
opozarja: Prekomerno
pitje alkohola
škoduje zdravju.

8,99
4,49

—50%

SET KOZIC CLICK & COOK
• s snemljivim ročajem
• brez ročaja možna uporaba v pečici
• primerno za vse vrste kuhalnih površin,
tudi indukcijo
• 3/1

V TUŠ SUPERMARKETIH
69,99

34,99
—50%

-50%

-50%

KUHINJSKE KRPE
• velikonočni in pomladanski motivi
• vafelj, redna cena: 3,19 €
• darilni set 2 kosa, redna cena: 8,59 €

MESNI NAREZEK
• iz puranjega mesa
• Pivka
• 150 g

Popust takoj − najmanj 50 %
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PLESKAVICE ali ČEVAPČIČI
• postrežno*
• cena za 1 kg
Narejeno v mesnici Tuš.

SUPER CENA

5,99

PLESKAVICE ali
ČEVAPČIČI AVE
• pakirano
• 480 g

5,29
3,95

—25%

PREKAJEN GOVEJI JEZIK
• vakuumsko pakirano
• Zlata dolina
• cena za 1 kg
Popust se obračuna
pri blagajni.

9,99
5,99

—40%

PREŠANA MESNA SLANINA
• postrežno
• Kras
• cena za 1 kg
Popust se obračuna pri blagajni.

16,49
9,89

—40%

SVINJSKI VRAT BREZ KOSTI
• vakuumsko pakirano ali postrežno*
• cena za 1 kg

SUPER CENA

5,79

MESNATA SLANINA
• vakuumsko pakirano
• Zlata dolina
• cena za 1 kg
Popust se obračuna
pri blagajni.

7,49
5,24

—30%

PIŠČANEC ZA RAŽENJ
• Izbrana kakovost
• pakirano
• Pivka
• cena za 1 kg

5,29
3,39

—35%

PIŠČANČJE HRENOVKE
• brez ovoja
• vakuumsko pakirano
• Pivka
• 1 kg

4,99
2,49

—50%

* Postrežno velja v poslovalnicah z mesnico.
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PIŠČANČJA STEGNA
IN KRAČE
• Izbrana kakovost
• postrežno
• cena za 1 kg

SIR EDAMEC
• postrežno
• Tuš
• cena za 1 kg

13,99
10,99

—21%

6,39
5,19

—18%

SIR EMENTALEC
• postrežno
• Pomurske mlekarne
• cena za 1 kg

PLANINSKO MLEKO
• polnomastno
• Tuš
• 1 l

MASLO ZELENE DOLINE
• Mlekarna Celeia
• 250 g

0,84
0,72

—14%

2,89
2,09

—27%

0,99
0,72

—27%

PEČENICE ANTON
• pakirano
• Meso Kamnik
• 480 g

5,29
3,92

—25%

MARGO NOVA
• 250 g

ZIMSKA SALAMA
• Zlata dolina
• 500 g

7,49
5,24

—30%

SUPER CENA

2,99

VITKI SOM FILE
• zamrznjeno
• pakirano
• 1 kg

SVEŽI KREMNI SIR
ABC
• Belje
• 200 g

6,29
3,75

—40%

2,09
1,59

—23%
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KRUH ZLATA POGAČA
• postrežno
• Pekarna Geršak
• 500 g

ČOKOLADNI ZAJČEK
FERRERO ROCHER
• 60 g

FRANCOSKI
ROGLJIČEK
• postrežno
• s čokolado
• Pekarna Pečjak
• 70 g

1,99
1,39

—30%

0,99
0,69

—30%

od 2,29
1,79
AKCIJA

KEKSI DOMAĆICA
• Original, 300 g • Temna, 275 g
• BeneFIT, 275 g • Extra Choco, 220 g
• Kraš

3,69
2,93

—20%

2,59
2,19

—15%

ČOKOLADNA JAJČKA
KINDER SURPRISE
• Ferrero
• 3 x 128 g

5,79
2,79

—51%

ČOKOLADNA JAJČKA
• dve vrsti
• Socado
• 450 g
Popust velja do 13. 4. 2020.

MLEČNA ČOKOLADA KINDER
• več vrst
• različne gramature
• Ferrero
Redna cena: od 0,65 €

AKCIJA

-15%
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1,49
1,04

—30%

9,79
7,34

—25%

KETCHUP
• blagi, 500 g
• pekoči, 500 g
• pizza, 490 g
• Zvijezda

RIŽ ZLATO POLJE
• brušen, 800 g
• Sant'Andrea, 1 kg
• Žito
Redna cena: od 1,49 €

AKCIJA

-30%

3,29
2,44

—25%

TURISTIČNA PAŠTETA
• Delamaris
• 3 x 95 g

ČOKOLINO
• Podravka
• 1 kg

EKSTRA DEVIŠKO
OLJČNO OLJE
• Zvijezda
• 1 l

8,99
7,19

—20%

SOJINI POLPETI ali
ZELENJAVNI ZREZKI
• zamrznjeno
• Žito
• 400 g
Redna cena: od 3,39 €

AKCIJA

-30%
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od 1,24
1,05
AKCIJA

1,05
0,84

—20%

2,11
1,49

—29%

1,35
0,99

—26%

PIJAČA ORA
ORIGINAL
• gazirana
• Radenska
• 1,5 l

KAVOVINA FRANCK
• Cikorija
• Kneipp
• Divka
• 250 g

PIJAČA MALT
• ananas
• limona
• Pivovarna Laško Union
• 0,5 l

PLANINSKI ČAJ
1001 CVET
• Žito
• 44 g

0,74
0,55

—25%

SVETLO PIVO UNION
• alk. 4,9 % vol.
• 6 x 0,5 l
Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola
škoduje zdravju.

IZVIRSKA VODA ZALA
• negazirana
• Pivovarna Laško Union
• 1,5 l

NARAVNA MINERALNA
VODA DANA
• gazirana
• 1,5 l

5,94
5,39
AKCIJA

0,51
0,39

—23%

0,55
0,39

—29%

HRANA ZA MAČKE FELIX
• več vrst
• 4 x 100 g

od 1,71
1,39
AKCIJA

COCA-COLA
• Original
• Zero
• gazirano
• 1,5 l
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%

2,99
2,24

—25%

3,59
2,87

—20%

OTROŠKI VLAŽNI
ROBČKI VIOLETA
• Soft Lotion, 72/1
• Mandljevo mleko, 56/1
• Mandljevo mleko, 5 x 56/1
• Water Care, 56/1
Redna cena: od 1,79 €

RAZMAŠČEVALEC
MEGLIO
• z razpršilko
• limona
• pomaranča
• 750 ml

PERSIL
• detergent za strojno pranje perila 
• prašek, 3,51 kg, 54 pranj, več vrst
• gel, 54/60 pranj, 2,7 l/3 l, več vrst
• kapsule, 38/50 pranj, več vrst
Popust velja do 27. 4. 2020.

SOMAT
• detergent za strojno pomivanje posode
• gel Gold 2 x 990 ml, več vrst
• tablete Gold, 72/1 ali All in 1, 100/1
Popust velja do 27. 4. 2020.

DETERGENT PRIL
• za ročno pomivanje posode
• več vrst
• 450 ml
Popust velja do 15. 4. 2020.

SILAN
• mehčalec za perilo
• več vrst 
• 1,85 l
Popust velja do 27. 4. 2020.

HIGIENSKI VLOŽKI LIBRESSE
• več vrst
Redna cena: od 1,59 €

ŠAMPON HEAD & SHOULDERS
• več vrst
• 225 ali 250 ml

AKCIJA

-25%
AKCIJA

-20%

TOALETNI PAPIR PALOMA 
EXCLUSIVE PLUS
• potiskan
• 3-slojni
• 10/1

3,79
2,46

—35%

%

12,49
9,99

—20%

PLENICE VIOLETA
DOUBLE CARE
• Air Dry tehnologija
• različne velikosti
• Midi, 66/1 • Maxi, 60/1
• Maxi+, 56/1 • Junior, 52/1

21,99
12,99

—40%

4,99
2,98

—40%

19,99
12,98

—35%

1,59
1,19

—25%
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STOJALO ZA BARVANJE JAJC
Ne velja v franšiznih prodajalnah.PLETENA KOŠARA

• ročno delo
• več vrst
Redna cena: od 22,99 €

PIŠČANČKA V JAJCU
• 4 cm
• več barv
• 2/1

VODNA KROGLA
• več vrst
• 7 cm

PODSTAVEK ZA JAJCE
• piščanec ali zajec

PIŠČANČEK V HIŠKI
• obešanka
• 6,5 m
• več barv

PIŠČANČEK ALI ZAJČEK
V KOŠARI
• 8 cm
Ne velja v franšiznih
prodajalnah.

LESENI ZAJČKI
• več vrst
• 21, 24 ali 50 cm 
Redna cena: od 6,99 €

V TUŠ SUPERMARKETIH
1,99

1,49
—25%

V TUŠ IZBRANIH 13
2,49

1,79
—28%

V TUŠ SUPERMARKETIH
1,99

1,49
—25%

V TUŠ SUPERMARKETIH
1,49

1,09
—26%

V TUŠ SUPERMARKETIH
1,99

1,49
—25%

V TUŠ SUPERMARKETIH
2,79

1,99
—28%

AKCIJA

-30%

V TUŠ IZBRANIH 13

AKCIJA

-30%

V TUŠ SUPERMARKETIH

DEKOR ROŽA
• 40 cm
• 60 cm
• iz naravnega lesa
Redna cena: od 3,99 €

AKCIJA

-30%

V TUŠ IZBRANIH 13
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Na izdelke iz ponudbe Tuš klub najmanj -50 % 
se kuponi in druge ugodnosti ne obračunajo.

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 1. 4. do 6. 4. 2020 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. 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

PARTNER LuËe

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

Kupon velja v trgovinah in franšizah Tuš za nakup enega kosa posameznega 
izdelka, pri tehtanih izdelkih pa za eno vrsto blaga, največ do 5 kg. Unovčljiv 
je le enkrat (ali iz letaka ali iz e-obveščanja ali iz mobilne aplikacije) ob predlo-
žitvi Tuš klub kartice. Višina popusta se razkrije po opravljenem nakupu in se 
obračuna takoj. 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. Kupon ne velja na 
izdelke iz BUM ponudbe, iz ponudbe Tuš klub najmanj -50 %, iz lojalnostnih pro-
gramov, 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, promocijska pakiranja piva in mleka, za 
vina, peneča vina, pivo v steklenici in pivo v sodih, žgane pijače (tudi z manj kot 
15 vol. % alk.), časopise, revije, knjige, cigarete, tobačne izdelke in pripomoč-
ke, SIM kartice in predplačniške pakete mobilnih operaterjev, vrednostnice za 
mobilne telefone, nakup darilnih bonov ali vrednostnih kartic, povratno emba-
lažo, plačilo položnic, na darilne pakete Zvezdar in Select Box, plin v plinskih 
jeklenkah in na plinske jeklenke. Kupon se ne sešteva z drugimi popusti, lahko 
pa se unovči na redno ceno izdelkov označenih z akcijsko ceno, Mojih 10, Trajno 
znižano, gratis izdelke iz povezanih nakupov, znižanih za manj kot je procent 
popusta s kuponom. Na izdelek, za katerega se uveljavlja ta kupon za izbrani 
izdelek, se ne obračunajo ugodnosti na nakup. V primeru obročnega odplačeva-
nja kupona ni mogoče uveljavljati. Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne 
podjetnike posameznike. Kupon se ne upošteva pri nakupu izdelka v franšiznih 
mesnicah, ki jih le te dajejo v najem in za njih izvajajo storitev blagajne.

Unovčite lahko 1 kupon (ali iz letaka ali iz e-obve-
ščanja ali iz mobilne aplikacije) za 1 nakup na 1 Tuš 
klub kartico za 1 izdelek. Kupon je unovčljiv v Tuš 
drogerijah. Kupon ne velja na akcijsko ceno, izdelke iz 
akcije Tuš klub najmanj -50 %, izdelke iz lojalnostnih 
programov, izdelke iz akcije Mojih 10 najljubših, izdel-
ke iz odprodaje, znižane pred iztekom roka uporabe, 
na gratis izdelke in gratis pakiranja iz povezanih na-
kupov, na akcijo Kupi več plačaj manj, na izdelke, pri 
katerih je v promocijskih materialih pripisano, da se 
nanje ne obračunajo dodatne ugodnosti, na izdelka 
z EAN 770201841184 Gillette Mach 3 16/1 in EAN 
770201847088 Gillette Fusion 16/1, peneča vina, 
žgane pijače (tudi z manj kot 15 vol. % alk.) ter na knji-
ge, darilne in vrednostne kartice. Kupon prav tako ne 
velja za kartice in predplačniške pakete mobilnih ope-
raterjev, vrednostnice za mobilne telefone, nakup daril-
nih bonov ali vrednostnih kartic. Kupon se ne sešteva z 
drugimi popusti. Na izdelek, za katerega se uveljavlja 
ta kupon za izbrani izdelek, se ne obračunajo druge 
ugodnosti na nakup. V primeru obročnega odplačeva-
nja kupona ni mogoče uveljavljati. Kupon ne velja za 
pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. 

Unovčite lahko 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuš klub kartico (ali iz letaka ali iz e-obve-
ščanja 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 na 
izdelke iz Bum ponudbe, iz ponudbe Tuš klub najmanj -50 % popust, 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 za 
izdelek po izbiri (kupon 25 % za izbrani izdelek, kupon 20-50 % za izbrani izdelek).
D*NAR se prav tako ne obračuna na časopise in revije, knjige, cigarete, tobačne izdel-
ke 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.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

Velja v trgovinah in franšizah Tuš.
Splošni pogoji kupona so na strani 31.

na Tuš klub kartico ob 
nakupu nad 20 €.

10-99% NAKUPA VAM 
KOT D*NAR 
VRNEMO

K
U

P
O

NENKRAT OD PETKA, 3. 4.,
DO PONEDELJKA, 6. 4. 2020

TOREK, 31. 3.
ALI ČETRTEK, 2. 4. 2020

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

Velja v trgovinah in franšizah Tuš. Ne velja v Partner Luče.
Splošni pogoji kupona so na strani 31.

POPUST ZA 
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

K
U

P
O

N

20-50%

ČETRTEK, 2. 4. 
ALI PETEK, 3. 4. 2020

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

Velja v Tuš drogerijah.
Splošni pogoji kupona so na strani 31.

25% POPUST ZA 
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

K
U

P
O

N

BARVE IN NALEPKE ZA JAJCA
• več vrst
Redna cena: od 0,29 €

KOŠARA
• pletena ali iz filca
• več vrst
Redna cena:
od 1,99 €

SET VELIKONOČNE DEKORACIJE
• 15/1

V TUŠ SUPERMARKETIH
3,49

2,59
—25%

AKCIJA

-25%

V TUŠ SUPERMARKETIH

VRTLJIVA
DESKA
• bambus
• premer: 35 cm
• višina: 3 cm

PEKAČ ZA POTICO
ILAG SPECIAL
• s premazom Ilag Special proti prijemanju
• premer: 22 cm
Redna cena: 11,49 €
Ne velja v franšiznih
prodajalnah.

VELIKONOČNI PRTI
IN NADPRTI
• različne dimenzije in motivi
Redna cena: od 1,65 €
Širina ponudbe je odvisna
od asortimana poslovalnice.

V TUŠ SUPERMARKETIH
15,99

10,39
—35%

AKCIJA

-35%

V TUŠ SUPERMARKETIH

AKCIJA

-24%

JAJČKA
• obešanka, 6 cm, 6/1
• na palčki, 3/1
Redna cena: od 1,99 €

AKCIJA

-25%

V TUŠ IZBRANIH 13

AKCIJA

-30%

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

certifikat 
za 

odgovorno 
upravljanje 
z gozdovi

SREDA -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

11



080 13 10www.tus.si TUSSLOVENIJA

SEDAJ OD ČETRTKA, 2. 4., 
DO NEDELJE, 5. 4. 2020

CENE

BUM

0,79

MLEČNA ČOKOLADA
MILKA

• več vrst
• od 81 g do 100 g

Redna cena: od 1,19 €

BUM

8,99

BUČNO OLJE
• Oljarna Petovar
• 1 l
Redna cena: 13,49 €

PEČENA ŠUNKA
+ KUHANA KLOBASA
GRATIS
• Celjske mesnine
• vakuumsko pakirano
• cena za 1 kg
Redna cena: 9,89 €

BUM

5,79

SENIORJI PRIDOBITE

VREDNOSTI
PRVEGA 
NAKUPA

VSAKO SREDO

11%
Velja v trgovinah in franšizah Tuš ter Tuš drogerijah za Tuš klub člane
z aktiviranim statusom 'senior'. Pogoji na strani 11 in na www.tus.si.


