
DIŠI PO PRAZNIČNI 
POTICI

Ponudba iz kataloga velja
od 8. 4. do 11. 4. 2020
oz. do odprodaje zalog.

MAJONEZA THOMY
• Nestlé
• 611 g + 150 g GRATIS

ČOKOLADA 
MILKA
• s plišasto igračo
• Mondelez
• 96/98 g
Ne velja v franšiznih 
prodajalnah.

TABLIČNI RAČUNALNIK 
ARCHOSACCESS 101
• procesor: Cortex-A7 MT8321 (Quad-Core) 1,3 GHz 
• ločljivost zaslona 1024 x 600 • Android 7,0 Nougat Bluetooth, 
Wi-Fi, 3G (SIM kartica) • garancija 2 leti
Ne velja v franšiznih prodajalnah. Širina ponudbe je odvisna od 
asortimana poslovalnice.

6,99
4,89

—30%

2,99
2,59

—13%

OREHOVA 
POTICA 
XXL
• pakirano
• Pekarna Jure
• 1 kg

SUPER CENA

3,99

Spoštovani kupci, 

Želimo vam vesele 
velikonočne praznike.

v ponedeljek, 13. 4. 
so naše poslovalnice 
zaprte. 

TOREK, 7. 4.
ALI ČETRTEK, 9. 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

20-50%

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

P
O

NENKRAT OD PETKA, 10. 4.,
DO SOBOTE, 11. 4. 2020

ČETRTEK, 9. 4. 
ALI PETEK, 10. 4. 2020

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

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

POPUST ZA 
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

K
U

P
O

N

V TUŠ SUPERMARKETIH
149,90

89,90
—40%

20-50%



VELIKONOČNA ŠTRUCA

RECEPT

Sestavine za 4 osebe:
350 g moke
1 žlica pecilnega praška
1 žlička sode bikarbone
1 žlička soli
150 do 200 g velikonočne šunke, narezane na koščke
200 g korenčka, narezanega na kocke in kuhanega
300 ml pinjenca ali mleka z nekaj kapljicami limone
2 do 3 trdo kuhana jajca
 
Priprava
1. Pečico prižgemo na 200 ˚C.
2. V skledi zmešamo moko s soljo, pecilnim praškom, 
sodo bikarbono in koščki velikonočne šunke.
3. Prilijemo pinjenec oz. mleko z nekaj kapljicami 
limone in olje ter na hitro zamesimo testo, da se vse 
sestavine povežejo.
4. Maso razdelimo na dva dela: na prvi del postavimo 
kuhana jajca in prekrijemo z drugim delom mase. Z 
rokami oblikujemo štruco.
5. Štruco postavimo v pekač, premazan z oljem ali 
obložen s papirjem za peko, in pečemo 35 minut.

VELIKONOČNA 
ŠTRUCA
Za vas smo pripravili 
izvrsten recept za pripravo 
velikonočne dobrote. 
Obogatite praznično mizo s 
štruco z dodatkom šunke in 
jajca.

AKCIJA

-30%

PEKAČI ZENKER
• več vrst
• različne dimenzije
Ne velja v farnšiznih prodajalnah.
Širina ponudbe je odvisna od asortimana v 
posamezni poslovalnici.
Redna cena: od 1,70 €

22



11,99
7,19

—40%

1,95
1,49

—23%

 FRANCOSKA SOLATA ZVIJEZDA
• 1 kg
Redna cena:

HREN NATURETA
• s smetano 
• Eta 
• 180 g

DOMAČA 
PREKAJENA 
ŠUNKA S KOŽO
• vakuumsko pakirano
• Žerak
• cena za 1 kg
Popust se obračuna pri blagajni.

KORUZNI KRUH
• postrežno
• Žito
• 500 g

1,55
1,16

—25%

BONBONIERA TOFFIFEE
• Storck 
• 375 g

VELIKE TABLICE MILKA
• več vrst
• Mondelez 
• od 250 do 300 g
Redna cena: od 2,79 €

6,59
4,89

—25% AKCIJA

1,99

5,99
2,99

—50%
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MESNE DOBROTE

SUPER CENA

3,99

MLADO GOVEJE PLEČE BREZ 
KOSTI
• Izbrana kakovost
• postrežno*
• cena za 1 kg

SUPER CENA

8,99

MLETO MEŠANO MESO
• postrežno*
• cena za 1 kg
Pripravljeno v mesnici Tuš.

SUPER CENA

5,99

PIŠČANČJA 
NABODALCA
• Izbrana kakovost
• pakirano
• Pivka
• 400 g

5,49
3,55

—35%

PIŠČANEC ZA RAŽENJ
• Izbrana kakovost
• brez drobovine
• Tuš
• cena za 1 kg

PIŠČANČJA KRILA
• Izbrana kakovost
• postrežno*
• cena za 1 kg

*Postrežno velja v poslovalnicah z mesnico.

3,99
3,39

—15%

HRENOVKE Z'DEŽELE
• postrežno
• Celjske mesnine
• cena za 1 kg
Popust se obračuna pri blagajni.

NAREZEK PRŠUT PREMIUM
• Pršutarna s'Krasa
• 100 gv

9,99
5,99

—40%

3,79
2,25

—40%

POSEBNA POLI
• classic
• Perutnina Ptuj 
• 500 g

4,69
3,74

—20%

KRANJSKA 
KLOBASA
• kontrolirana atmosfera
• Košaki 
• 480 g

6,99
4,89

—30%
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SUPER CENA

1,49

SUPER CENA

16,99

INDIJSKI LIGNJI
• zamrznjeno
• Monsun
• 800 g

8,49
5,89

—30%

OSLIČ FILE
• zamrznjeno
• Monsun 
• 1 kg

8,29
5,79

—30%

POSTRV - ŠARENKA
• očiščena
• postrežno* ali pakirano**
• cena za 1 kg

8,29
6,99

—15%

ATLANSKI LOSOS - FILE
• postrežno* ali pakirano**
• cena za 1 kg

* Postrežno velja v poslovalnicah z ribarnico.
** Pakirano velja v poslovalnicah s samopostrežno ribarnico.

Širina ponudbe je odvisna od asortimana v posamezni poslovalnici.

KAJZERICA
• pakirano
• 300 g
• 5/1

1,10
0,87

—20%

AJDOV KRUH Z OREHI
• postrežno
• Žito
• 400 g

BELO GROZDJE
• pakirano
• 500 g

2,29
1,83

—20%
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PRAZNIČNE PRILOGE

ZELENJAVA ZA FRANCOSKO 
SOLATO
• zamrznjeno 
• Tuš
• 450 g

RDEČA PESA
• Tuš 
• 670 g

1,09
0,89

—18%

0,99
0,79

—20%

ZA IZBRANE IZDELKE 
RIO MARE
• več vrst
Redna cena: od 2,19 €

AKCIJA

-30%

PUDING DOLCELA PREMIUM
• čokolada, 53 g
• bourbonska vanilija, 37 g
• nougat, 48 g
• Podravka

0,63
0,44

—30%

VEGETA
• dodatek jedem
• Podravka
• 250 g

2,39
1,67

—30%

SKUŠA WEEKEND
• Delamaris
• 3 x 125 g

4,59
3,44

—25%
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RASTLINSKO OLJE ZVIJEZDA
• 1 l

1,99
1,29

—35%

2,09
1,46

—30%

3,39
2,59

—23%

VINO JERUZALEMČAN
• alk. 11,5 % vol. 
• Puklavec Family Wines 
• 1 l
Minister za zdravje
opozarja: Prekomerno 
uživanje alkohola 
škoduje zdravju.

PIVO ZLATOROG
• alk 4,9 % vol. • Pivovarna Laško Union 
• 6 x 0,5 l   Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju.

5,94
5,39
AKCIJA

BREZALKOHOLNO PIVO 
HEINEKEN 0,0 %
• Pivovarna Laško Union
• 0,33 l

0,99
0,79

—20%

LEDENI ČAJ SOLA
• breskev
• Pivovarna Laško Union
• 1,5 l

0,99
0,79

—20%

MINERALNA VODA JAMNICA
• gazirana
• 1,5 l

0,64
0,49

—23%

ČIPS CHIO EXXTRA
• več okusov
• Intresnack
• 150 g

7



Popust takoj − najmanj 50 %
PREKAJENO PLEČE
• vakuumsko pakirano
• Panvita
• cena za 1 kg

SIR EDAMEC 
ZELENE DOLINE
• postrežno
• Mlekarna Celeia
• cena za 1 kg

11,99
5,39

—55%

9,99
4,99

—50%

SREBRNA RADGONSKA 
PENINA ROSE
• alk. 10,5 % vol.
• Radgonske gorice
• 0,75 l
Minister za zdravje
opozarja: Prekomerno 
uživanje alkohola 
škoduje zdravju.

8,99
4,49

—50%

SOK DANA 100%
• ananas
• Dana 
• 1 l

2,19
1,09

—50%

PAPIR ZA PEKO
• 8 m
• Alufix

29,99
14,99

—50%

KRUHOVNIK
• lesen
• 40 x 28 x 18 cm
• enostavno odpiranje
• ohranja daljšo svežino kruha in peciva

GARNITURA KELIHOV 
BALLON 3/1
• kozarci primerni za belo in rdeče vino 
• 150 ml

23,99
11,99

—50%

POSTELJNA GARNITURA
• 140 x 200 cm
• 100 % bombaž
• modni poletni motivi in nostalgična vezenja
Širina ponudbe odvisna od asortimana poslovalnice.

3,99
1,99

—50%

ŽENSKI SANDALI
• z usnjenim vložkom
• vel 36-41
Širina ponudbe odvisna od asortimana poslovalnice.

V TUŠ SUPERMARKETIH
23,99

8,99
—62%

V TUŠ SUPERMARKETIH
2,49

1,24
—50%

OTROŠKE NOGAVICE
• vel. 27-34, visok delež bombaža
• dekliške nogavičke z modnimi svetlečimi lurex dodatki

-50%DO

COPATI
• za odrasle in otroke
• različni motivi lahkih poletnih 
copat za odrasle, tudi z 
odprtimi prsti, vel 37-46
cena 6,99 € (13,99 €) -50 %
• otroške balerinke vel 28-38: 
cena 8,99 € (15,99 €) -43 %
Širina ponudbe odvisna od 
asortimana poslovalnice.

ČOKOLADNA JAJČKA OVETTI
• z lešnikovo kremo
• Maxi
• 500 g

5,79
2,90

—50%

1,75
0,87

—50%
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"KUHAJTE KOT PRAVI CHEF"
Z ZBRANIMI DIGITALNIMI ZVEZDICAMI ZVESTOBE

NOVO! Zbirajte in preverite zvezdice zvestobe na vaši Tuš klub kartici, na računu in v mobilni aplikaciji. 
Zbiranje in unovčevanje poteka od 18. 3. 2020 do 8. 6. 2020.

+ 3 ZVEZDICE
24,99

9,99

+ 3 ZVEZDICE
19,99

7,99

VISOKA KVALITETA - DOLGA OBSTOJNOST 
- JAPONSKO NERJAVECE JEKLO
2-letna garancija2-letna garancija

+ 10 ZVEZDIC
99,99

39,99

• Dvojna plošča za peko na rebrasti in gladki površini.
• S premazom za enostavno čiščenje in proti prijemanju hrane. 
• Snemljiv kabel z nastavljivim termostatom za pečenje od 65 do 210 °C.
• Velikost plošče: 48 x 32 cm.
• Moč: 2300 W.

DELIMANO ASTORIA ELEKTRICNI NAMIZNI ZAR

UNIVERZALNI 
NOZ
15,4 cm

SANTOKU 
NOZ
17,8 cm

• Kompakten, lahek in prenosen.
• Za pečenje zrezkov, čevapčičev, 

zelenjave, sira na žaru, morske hrane.
• Idealen za uporabo na balkonu, vrtu, 

v kampu, na piknikih  itd.
• Velikost plošče: premer 44 cm.
• Višina: 78 cm.

+ 10 ZVEZDIC
99,99

39,99

DELIMANO ASTORIA ZAR
NA OGLJE

+ 3 ZVEZDICE
19,99

7,99

• Za varno, hitro in učinkovito 
brušenje vseh vrst rezil.

• Nabrusi rezila iz legiranega, 
karbonskega in nerjavečega jekla.

• Za škarje, žepne nože, športne 
in lovske nože, rezila majhnih 
kuhinjskih aparatov ipd.

BRUSILNIK 
NOZEV
8,9 cm

+ 3 ZVEZDICE
12,49

4,99

NOZ ZA 
LUPLJENJE
8,9 cm

MARGARINA RAMA ZA PEKO
• 250 g

0,99
0,79

—20%
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PAPIRNATE BRISAČE MULTIFUN
• design&perfume
• 2-slojne
• 2/1

2,39
1,54

—35%

TOALETNI PAPIR PALOMA 
DELUXE
• Green Tea
• 3-slojni
• 10/1

4,49
2,89

—35%

ARIEL
• detergent za strojno pranje perila
• gel, 40 pranj, 2.2 l, 
• kapsule, 25 ali 28 pranj
• prah, 40 pranj, 2,6 kg
• izbrani, več vrst

FINISH
• dodatki za strojno pomivanje posode
• različna pakiranja in militraže
• izbrani, več vrst
Redna cena: od 2,99 €

FINISH
• detergent za strojno pomivanje posode
• Quantum Regular, 72 tablet
• All in 1 Max, 94 tablet
• All in 1 gel, 2 x 1 l
Redna cena: od 21,99 €

AKCIJA

-25%

MEHČALEC LENOR
• 1,8/1,42 l
• izbrani, več vrst
Redna cena: od 4,89 €

AKCIJA

-35%

AKCIJA

-40%

14,49
8,69

—40%

DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO 
IZAeffect ZA ROKE
• za osebno higieno
• učinkovit pri dezinfekciji rok, kože 
in različnih površin (npr. kljuke).
• uničuje bakterije, glivice, plesni
• dermatološko testiran
• 100 ml
Redna cena:

7,99

10



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 8. 4. do 11. 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-obveščanja ali 
iz mobilne aplikacije) za 1 nakup na 1 Tuš klub kartico za 1 
izdelek. Kupon je unovčljiv v Tuš drogerijah. Višina popusta 
se razkrije po opravljenem nakupu. Kupon ne velja na akcij-
sko ceno, izdelke iz akcije Tuš klub najmanj - 50 %, izdelke iz 
lojalnostnih programov, izdelke iz akcije Mojih 10 najljubših, 
izdelke iz odprodaje, znižane pred iztekom roka uporabe, na
gratis izdelke in gratis pakiranja iz povezanih nakupov, 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 knjige, darilne in vrednostne 
kartice. Kupon prav tako ne velja za kartice in predplačniške pake-
te mobilnih operaterjev, vrednostnice za mobilne telefone, nakup 
darilnih bonov ali vrednostnih kartic. Kupon se ne sešteva z drugimi 
popusti, lahko pa se unovči na redno ceno izdelkov označenih z ak-
cijsko ceno, Mojih 10, gratis izdelke in gratis izdelke iz povezanih 
nakupov in Kupi več plačaj manj, znižanih za manj kot je procent 
popusta s kuponom. Na izdelek, za katerega se uveljavlja ta kupon 
za izbrani izdelek, se ne obračunajo druge ugodnosti na nakup. V pri-
meru obročnega odplačevanja 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.

V TUŠ SUPERMARKETIH
349,99

244,99
—30%

VILE TORNADICA
• spiralne
• mini spiralne
Redna cena: od 30,99 €

AKCIJA

-30%

V TUŠ SUPERMARKETIH

V TUŠ SUPERMARKETIH
71,99

48,69
—32%

DIGITALNA GRELNA PIPA 
• vroča voda kadarkoli v samo nekaj sekundah
• enostavna montaža
• primerno tudi za vrtno kuhinjo, garažo ali vikend

Ne spreglejte ponudbe 
računalniške opreme 

SAMOHODNA 
BENCINSKA 

KOSILNICA ISKRA 
HG48SMH-S 

• prostornina motorja: 139 cm3

• moč: 2,3 kW 
• nastavljiva višina reza: 

20-75 mm
• maks. širina reza: 

480 mm
• velika kolesa zadaj

• prostornina košare za travo: 60 l

ZA POVRŠINE 
DO 1600 m²

TOREK, 7. 4.
ALI ČETRTEK, 9. 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

20-50%

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

P
O

NENKRAT OD PETKA, 10. 4.,
DO SOBOTE, 11. 4. 2020

ČETRTEK, 9. 4. 
ALI PETEK, 10. 4. 2020

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

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

POPUST ZA 
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

K
U

P
O

N

20-50%

Redna cena: od 8,79 € 
Širina ponudba je odvisna od asortimana poslovalnice.
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SEDAJ OD ČETRTKA, 9. 4., 
DO SOBOTE, 11. 4. 2020CENE

080 13 10www.tus.si TUSSLOVENIJA

BISKVIT JAFFA
• pomaranča
• Crvenka
• 150 g
Redna cena: 0,99 €

BUM

0,69

SVINJSKA 
LEDJA BREZ KOSTI
• vakuumsko pakirano ali 
postrežno* • cena za 1 kg 
* Postrežno velja v poslovalnicah 
z mesnico.
Redna cena: 10,49 €

BUM

5,99

PIŠČANČJI 
MEDALJONI
• Perutnina Ptuj
• 300 g
Redna cena: 3,69 €

BUM

1,99

VELIKONOČNI 
SLADEK 
PROGRAM
• različni dobavitelji
Redna cena: od 0,29 €

AKCIJA

-40%
Širina ponudbe je odvisna od asortimana v posamezni poslovalnici.  Akcija ne velja za artikle, ki so v odprodaji, znižano zaradi roka uporabe. 
Popusti se med seboj ne seštevajo. Ne velja v franšiznih poslovalnicah.

PREKAJENA 
KRAŠKA ŠUNKA
• vakuumsko pakirano 
• Kras
• cena za 1 kg
Redna cena: 13,99 €

BUM

5,99


