PRIHRANITE S KUPONOM:

- natisnite (barvno ali Ërnobelo) in ga predloæite ob nakupu ali
- ga predloæite v obliki elektronskega sporoËila ali
- razmiπljajte zeleno in si naloæite mobilno aplikacijo Tuπ, kjer vas
æe Ëaka tudi ta kupon

10-99

%

Velja v trgovinah in franšizah Tuš.
Splošni pogoji kupona so na strani 21.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

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

K U P O N

ENKRAT OD PETKA, 27. 3.
DO PONEDELJKA, 30. 3. 2020

Skenirajte QR kodo
in si namestite
aplikacijo Tuπ.

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 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 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.

