IN KATALOG
IN izdelkov
po IN cenah
Brezplačna
IN kartica
Diners Club
Tuš

IN cene top
izdelkov

Nakupi
nad 100 €
na obroke

Brez letne
članarine

NOVO

Spoznajte
IN ugodnosti
nove IN kartice

ČISTILEC
KÄRCHER
Velja samo za imetnike brezplačne
IN kartice Diners Club Tuš.

396,00

449,99

Več informacij stran 6.

Izid: 05/2021. Veljavnost ponudbe od 19. 5. do 31. 8. 2021.

IN

11

%

popust

do

13

obrokov

Vse Tuš klub IN Diners Club ugodnosti

NAKUPUJTE
NA OBROKE
Do 36 obrokov ob nakupu nad 100 € v Sloveniji IN do 12
obrokov ob nakupu v tujini ter preko spleta. Izkoristite najnižji
znesek obroka 30 € IN število obrokov izberite sami.

ČLANI TUŠ KLUBA

KORISTITE IN KARTICO Diners
Club Tuš BREZ NAROČNINE
Pridobitev IN uporaba plačilne IN kartice Diners Club Tuš
je za vse člane Tuš kluba brezplačna.*
*
Pridobitev in uporaba plačilne Diners Club Tuš kartice je brezplačna za vse
polnoletne prebivalce Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo
v Diners Clubu.

ZDRUŽITE VSE

TUŠ KLUB IN Diners Club
UGODNOSTI
Že uporabljate Tuš klub kartico? Zdaj jo lahko
nadomestite z IN kartico Diners Club Tuš IN izkoristite
dvojne ugodnosti.

ODLOŽITE
PLAČILO
Nakupujte zdaj IN plačajte kasneje IN to brez dodatnih
stroškov. Datum mesečnega plačila pa izberite sami.

VSAK MESEC

ODKRIJTE EKSKLUZIVNO
PONUDBO IZDELKOV PO
IN CENAH
Privlačne mesečne ponudbe ekskluzivnih izdelkov po
posebej ugodnih IN cenah samo za imetnike IN kartice.
Spremljajte ugodnosti na www.tus.si.

UŽIVAJTE V DVEH
LOČENIH LIMITIH
Edina kartica na trgu z ločenima limitoma za enkratne
nakupe IN za nakupe na obroke.

Preprosto do IN kartice Diners Club Tuš
NA SPLETU

NA PRODAJNEM MESTU

Obiščite spletno stran tus.si ali mobilno
aplikacijo Tuš, izpolnite spletni obrazec,
naložite sliko osebnega dokumenta in
dokazila o prihodkih.

Poiščite pristopni obrazec v vam najbližji
trgovini ali franšizi Tuš, ga izpolnite in skupaj
z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:
Erste Card d.o.o.,
Dunajska cesta 129,
1000 Ljubljana (članstvo).
Več informacij na tus.si

Brezplačna mobilna aplikacija Tuš v trgovini
App Store ali Google Play ali skenirajte QR kodo.

IN kartica Diners Club Tuš je povsem brezplačna IN združuje
vse Tuš klub IN Diners Club ugodnosti IN še veliko več.

PREJMITE BOGATE
NAGRADE
Diners Cluba

Privlačen Nagradni program Diners Cluba IN izjemne
ugodnosti pri številnih partnerjih.

KMALU TUDI
POENOSTAVLJENO
PLAČEVANJE

Z MOBILNO APLIKACIJO TUŠ
Za vas pripravljamo še bolj priročno plačevanje IN
preverjanje ugodnosti z aplikacijo Tuš. Ob plačilu na
blagajni preprosto pokažite QR kodo v aplikaciji.

DOSTOPAJTE DO VSEH
INFORMACIJ 24/7
Za vsa vprašanja smo vam na voljo v kontaktnem centru
Diners Club na telefonski številki 01 561 78 00. Ves čas,
vsak dan v tednu. Pridobite več informacij o morebitni
blokadi kartice IN preverite razpoložljivo stanje IN uredite
nujne začasne dvige limita IN še veliko več. Za več
informacij obiščite www.tus.si.

PRIDOBITE NOVO
PLAČILNO KARTICO

BREZ MENJAVE BANKE
Vse prednosti plačilne IN kartice Diners
Club Tuš brez menjave banke.

ODLOČITE SE
ZA VARNO
NAKUPOVANJE
Aktivirajte storitev varnostni SMS in ob
vsakem plačilu z IN kartico prejmite SMS z
obvestilom o nakupu.

IN izdelki po IN cenah
IN kartica Diners Club Tuš vam prinaša ekskluzivne ponudbe top
izdelkov po super ugodnih IN cenah IN z možnostjo plačila na obroke.
Pokažite črtno kodo izdelka na blagajni vam najbližje trgovine Tuš, predložite IN kartico in opravite
nakup. Izbrane izdelke vam v roku petih delovnih dni dostavimo na dom. Strošek dostave je že
vključen v ceno. Za več informacij obiščite www.tus.si.

IN zabava
TV SPREJEMNIK PANASONIC
55HX710E

• velikost: 139 cm/55''
• ločljivost zaslona: 4K Ultra HD (3840 x 2160)
• digitalna televizija: DVB-T/T2/C/S/S2
• Android TV: da
• glasovni Google pomočnik: da
• Chromcast (ogled vsebin s pametnega telefona na TV): da

549,00

699,99

IN

21 %

popust

do

18

obrokov

PRENOSNI ZVOČNIK THE HOUSE OF
MARLEY

• moč: do 40 W
• povezovanje: preko Bluetootha z oddaljenostjo do 15 metrov ali s
3,5-milimetrskim avdio priključkom
• dva nizkofrekvenčna zvočnika in dva visokofrekvenčna zvočnika
• okvir iz brezovega lesa
• naramnica in torba za nošenje iz ekskluzivne tkanine House of
Marley REWIND
• tip baterijske celice: Litij-ionska

239,99
299,

99

IN

do

popust

obrokov

20 %

7

Ponudba IN izdelkov velja od 19. 5. do 31. 8. 2021 v trgovinah Tuš in ne velja v franšiznih poslovalnicah. Nakup izdelkov iz IN kataloga je možen samo na blagajnah trgovin Tuš. Izdelki
niso na voljo v spletni trgovini hitrinakup.com. Zaloge izdelkov so omejene. Izdelki niso na zalogi v trgovini, zato za vse izdelke velja dostava na dom. Dostava se vrši na območju
Republike Slovenije. Naslov dostave je enak naslovu, ki ga je Diners Club Tuš član navedel ob včlanitvi oziroma na zahtevo naknadno spremenil. Ponudba izdelkov v IN katalogu
velja samo za imetnike IN kartice Diners Club Tuš (pogoj je predložitev kartice ob nakupu na blagajni). Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Popusti se ne
seštevajo. Akcije se med seboj izključujejo. Kuponov in ostalih ugodnosti ni mogoče unovčiti pri nakupu IN izdelkih iz kataloga. Pridržujemo si pravico do sprememb. Vse slike so
simbolične. Cene so v evrih. Možen je nakup izdelkov v količinah, primernih za gospodinjstvo. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na
brezplačno telefonsko številko 080 13 10. Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Poštnina plačana pri pošti Celje 3102.

IN bela tehnika
AMERIŠKI HLADILNIK TESLA
RB5200FMX

• 338 litrov prostornine hladilnega dela (4 police, 2 predala in 5 polic
v vratih)
• 197 litrov prostornine zamrzovalnega dela (3 police, 2 predala in
avtomat za pripravo ledu)
• LED zaslon na dotik
• ledomat

660,00

749,99

IN

11 %

popust

do

22

obrokov

ROBOTSKI SESALNIK ROOMBA e5154
• čiščenje do 90 min
• filter, ki zadrži do 99 % vsega prahu
• AeroForce™ krtače z manj napletanja
• patentirano 3-stopenjsko čiščenje
• pralen košek

299,99

449,99

IN

do

popust

obrokov

33 %

9

PRALNI STROJ TOSHIBA TW-BJ80S2HR
• kapaciteta pranja: 7 kg
• centrifuga: 1200 obr/min
• INVERTER motor (10 let garancije)
• 16 programov
• 15" hitro pranje
• energijski razred: A+++

299,99
399,

00

IN

24

%

popust

do

9

obrokov

IN na vrtu
SET VRTNEGA POHIŠTVA ALABAMA

• eleganten pohištveni komplet s teksturo, ki spominja na tkanje iz
ratana
• sestavljen je iz dveh naslanjačev, dvojnega kavča in kvadratne mize.
• mehke blazine v elegantni grafitni ali rjavi barvi
• odporno na dolgotrajne vremenske vplive in UV sevanje
• dimenzije: stol (2x): 65 x 67 x 77 cm, zofa: 129 x 67 x 77 cm, miza:
59 x 59 x 43 cm
rjava barva

229,00

IN

299,99

23 %

popust

temno siva barva
do

7

obrokov

VISOKOTLAČNI ČISTILEC KÄRCHER
K5 Power Contr Car&Home
• tlak: 145 bar
• količina pretoka: 500 litrov na uro
• dovodna temperatura: 40°C
• oprema: 10-delna dodatna oprema

396,00

449,99

IN

11 %

popust

do

13

obrokov

ROBOTSKA KOSILNICA RAMDA
RM24A-15
• v kompletu s hiško
• napetost litijeve baterije: 28 V
• kapaciteta litijeve baterije: 3 Ah
• tip motorja: brezkrtačni motor
• širina košnje: 24 cm
• višina košnje: 26-65 mm
• naklon maks.: 30°
• standardna dolžina žice: 100 m

559,00

680,00

IN

17 %

popust

do

18

obrokov

IN računalniška oprema
MONITOR SAMSUNG C24F390FHR
• zaslon: 59,70 cm (23,5«)
• monitor z ukrivljenim zaslonom
• ločljivost: 1920 x 1080 (FullHD)
• vrsta zaslona: VA
• priklop: VGA, HDMI
• odzivni čas: 4 ms
• svetilnost: 250 cd/m2

119,99

139,99

IN

do

popust

obrokov

14 %

3

PRENOSNIK GATEWAY 14

• procesor Intel Core i5-1035G1
• do 3.60GHz, predpomnilnik 6 MB
• zaslon: 39,6 cm (15,6") FHD (1920x1080) IPS
• pomnilnik: 16 GB, 256 GB SSD disk
• grafična kartica: integrirana Intel UHD Graphics
• operacijski sistem: Windows 10
• vgrajena stereo zvočnika (Tuned by THX™)
• čitalec prstnih odtisov
• baterija: Li-Ion

649,00

699,00

IN

7

%

popust

do

21

obrokov

PRENOSNIK HP 14-DQ10

• procesor Intel Core i3-1005G1 1.2 GHz
• do 3.4GHz, 4 MB predpomnilnika
• zaslon 35,6 cm (14,0") FHD (1920x1080), nebleščeč
• pomnilnik 8 GB, 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD disk
• grafična kartica Intel UHD Graphics
• operacijski sistem Windows 10 Home S

549,00

599,00

IN

8

%

popust

do

18

obrokov

IN šport
ŠPORTNA URA GARMIN Fenix 6S

• natančno in udobno se prilega ožjim zapestjem
• primerna za vse športe
• vgrajen GPS
• funkcije srčnega utripa, kardio vadbe, vsakodnevne pametne
funkcije itd.
• odpornost na toploto in udarce
• vodotesna

499,00

560,00

IN

10 %

popust

do

16

obrokov

ELEKTRIČNI SKIRO XIAOMI Mi 1S
• doseg: do 30 km
• max hitrost: 25 km/h (18 km/h v varčevalnem načinu)
• nazivna moč motorja: 250 W
• max moč motorja: 500 W
• baterija: Li-Ion 280 Wh
• čas polnjenja: cca 5,5 ur
• luči: spredaj in zadaj LED
• nosilnost: do 100 kg

385,00

529,00

IN

27 %

popust

do

14

obrokov

NOGOMETNI GOL HUDORA
Pro Tect 180

• dimenzija: 180 x 120 x 60 cm
• gol odlikuje stabilnost in varnost
• 32-milimetrske jeklene cevi so obložene s trdo zaščitno peno
• priložena kvalitetna mreža in set za pritrditev v tla, kar poveča
stabilnost gola

79,99

119,99

IN

33 %

popust

IN izdelki po IN cenah IN na obroke
Samo za imetnike IN kartice Diners Club Tuš.
IN kartica Diners Club Tuš vam prinaša
ekskluzivne ponudbe top izdelkov po super
ugodnih IN cenah IN z možnostjo plačila
na obroke.
Preprosto do IN kartice Diners Club Tuš:
- na spletu: Obiščite spletno stran tus.si ali mobilno aplikacijo Tuš,
izpolnite spletni obrazec, naložite sliko osebnega dokumenta in dokazila
o prihodkih.
- na prodajnem mestu: Poiščite pristopni obrazec v vam najbližji
trgovini ali franšizi Tuš, ga izpolnite in skupaj z zahtevano dokumentacijo
pošljite na naslov: Erste Card d.o.o.,
Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana (članstvo).

NOVO

IN hlajenje

KLIMATSKA NAPRAVA BOSCH
Climate 3000i Set 35 WE

• inverter klimatska naprava (zunanja in notranja enota)
• nazivna moč: 3,5 kW
• energijski razred: hlajenje: A++, ogrevanje: A+
• možnost daljinskega upravljanja preko Wi-Fi

545,00

585,00

IN

6

%

popust

do

18

obrokov

PLAČILO OPRAVITE V TRGOVINI, IZDELEK VAM
BREZPLAČNO DOSTAVIMO NA DOM.
Pokažite črtno kodo izdelka na blagajni vam najbližje trgovine Tuš, predložite IN kartico
in opravite nakup. Izdelek vam v roku petih delovnih dni dostavimo na dom. Strošek
dostave je vključen v ceno.

Ponudba IN izdelkov velja od 26. 5. do 31. 8. 2021 v trgovinah Tuš in ne velja v franšiznih poslovalnicah. Nakup IN izdelkov je možen samo na blagajnah trgovin Tuš. Izdelki niso na
voljo v spletni trgovini hitrinakup.com. Zaloge izdelkov so omejene. Izdelki niso na zalogi v trgovini, zato za vse izdelke velja dostava na dom. Dostava se vrši na območju Republike
Slovenije. Naslov dostave je enak naslovu, ki ga je Diners Club Tuš član navedel ob včlanitvi oziroma na zahtevo naknadno spremenil. Ponudba IN izdelkov velja samo za imetnike
IN kartice Diners Club Tuš (pogoj je predložitev kartice ob nakupu na blagajni). Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Popusti se ne seštevajo. Akcije se med
seboj izključujejo. Kuponov in ostalih ugodnosti ni mogoče unovčiti pri nakupu IN izdelkov. Pridržujemo si pravico do sprememb. Vse slike so simbolične. Cene so v evrih. Možen je
nakup izdelkov v količinah, primernih za gospodinjstvo. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 10.

IN hlajenje
VENTILATOR TALNI TROTEC TVM20D
• premer 50 cm
• 120 W moči
• 3 stopnje hitrosti
• kot nagiba glave ventilatorja vrtljiv za 360 °
• opcionalno možna montaža na steno

89,99

114,99

IN

21 %

popust

VENTILATOR STOLPNI TROTEC TVE31T
• 45 W
• višina 92 cm
• 3 stopnje hitrosti in 3 načini delovanja: običajni način, način
naravnega vetra in nočni način
• samodejno nihanje 60 ° s funkcijo izklopa
• funkcija časovnika (1 - 12 ur)
• LED zaslon in nadzorna plošča s stikali
• IR daljinski upravljalnik

64,99

89,99

IN

27 %

popust

OHLAJEVANIK ZRAKA TROTEC PAE50

• zračno hlajenje, prezračevanje, čiščenje zraka, vlaženje zraka
• možnost delovanja s priloženimi hladilnimi vložki ali kockami ledu za
povečanje hladilne zmogljivosti
• IR daljinski upravljalnik
• 4 hitrosti ventilatorja
• funkcija časovnika
nočni način
• energijski razred: A+++

209,00
270,

99

IN

do

popust

obrokov

22 %

6

IN izdelki do 34 % ceneje
NOVO

Samo za imetnike IN kartice Diners Club Tuš.
PLAČILO OPRAVITE V TRGOVINI TUŠ, IZDELEK VAM
BREZPLAČNO IN HITRO DOSTAVIMO NA DOM.

do

28

obrokov

Pokažite črtno kodo izdelka na blagajni vam najbližje trgovine Tuš, predložite IN kartico
in opravite nakup. Izdelek vam v roku petih delovnih dni dostavimo na dom.

IN vrtni program
BENCINSKA KOSILNICA
BN53SMH-GCVx200
• moč: 2,8 kW
• vrtljaji v prostem teku: 2800 obr/min
• tip motorja: štiritaktni (GCVx200) HONDA
• način vožnje: samohodna
• nastavljiva višina reza: 20-75 mm
• 8 pozicij za nastavitev višine (centralno)
• max širina reza: 530 mm
• prostornina košare za travo: 62 l

449,99

499,99

IN

10 %

popust

do

14

obrokov

AKUMULATORSKA KOSILNICA
IX-LM36-SET
• napetost: 36 V
• brezkrtačni električni motor
• vrtljaji v prostem teku: 3700 min-1
• priložen Li-Ionski 4,0 Ah akumulator s polnilnikom
• max širina reza: 370 mm
• nastavljiva višina reza: 25-75 mm
• 5 pozicij za nastavitev višine (centralno)
• prostornina košare za travo: 35 l
• čas delovanja: 35-40 minut

249,99
299,

00

IN

do

popust

obrokov

16 %

8

Ponudba IN izdelkov velja od 2. 6. do 31. 8. 2021 v trgovinah Tuš in ne velja v franšiznih poslovalnicah. Nakup IN izdelkov je možen samo na blagajnah trgovin Tuš. Izdelki niso na voljo
v spletni trgovini hitrinakup.com. Zaloge izdelkov so omejene. Izdelki niso na zalogi v trgovini, zato za vse izdelke velja dostava na dom. Dostava se vrši na območju Republike Slovenije.
Naslov dostave je enak naslovu, ki ga je Diners Club Tuš član navedel ob včlanitvi oziroma na zahtevo naknadno spremenil. Ponudba IN izdelkov velja samo za imetnike IN kartice
Diners Club Tuš (pogoj je predložitev kartice ob nakupu na blagajni). Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj
izključujejo. Kuponov in ostalih ugodnosti ni mogoče unovčiti pri nakupu IN izdelkov. Pridržujemo si pravico do sprememb. Vse slike so simbolične. Cene so v evrih. Možen je nakup
izdelkov v količinah, primernih za gospodinjstvo. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 10.

IN vrtni program
ROBOTSKA KOSILNICA RAMDA
RM24A-15
• v kompletu s hiško
• napetost litijeve baterije: 28 V
• kapaciteta litijeve baterije: 3 Ah
• tip motorja: brezkrtačni motor
• širina košnje: 24 cm
• višina košnje: 26-65 mm
• naklon maks.: 30°
• standardna dolžina žice: 100 m

559,00

680,00

IN

17 %

popust

do

18

obrokov

IN zabava na vrtu
LESEN POČIVALNIK

• izdelan iz lesa smreka-jelka
• impregniran z brezbarvno impregnacijo, ki je UV obstojna
• priložena je vrv in vzglavnik iz jute
• dimenzije: višina 134 cm, širina 55 cm, globina sedala 50 cm

69,99
94,

99

IN

26 %

popust

KAMADO ŽAR NA KOLESIH 58 cm

• vgrajen termometer za vzdrževanje visokih temperatur v notranjosti
• notranja rešetka iz nerjavečega jekla
• polici in ročaj z bambusa
• Pokrov z enostavnim odpiranjem
• na stabilnem in premičnem podnožju
• blokirna kolesa oblečena v gumo, ki ne poškodujejo podlage

849,00

1290,00

IN

34 %

popust

do

28

obrokov

IN zabava na vrtu
KOŠ HUDORA ZA KOŠARKO
PRO XXL

• nastavljiv po višini od 260 do 305 cm
• mere table: 110 cm x 75 cm
• premer obroča: 45 cm
• močna in stabilna konstrukcija, ki jo napolnite z vodo ali peskom
• transportna kolesa za lažje premikanje

169,99
210,

00

IN

19

do

5

%

popust

obrokov

MIZA ZA NAMIZNI TENIS
SPONETA S1-73E

• odporna na vremenske vplive
• zgornji premaz omogoča dober odboj žogice
• playback položaj za samostojno igro
• barvna kombinacija: modro-črna
• dimenzije mize: 274 x 152,5 x 76 cm

319,99

449,99

IN

28 %

popust

do

10

obrokov

IN čiščenje doma
BATERIJSKI SESALNIK DYSON V8
ABSOLUTE +

• do 40 minut močnega sesanja (do 25 minut z motorizirano krtačo)
• način Max zagotavlja do 7 minut močnejše sesalne moči za težja
opravila • pretvori se v ročni sesalnik • trajni pralni filter
• krtača z neposrednim pogonom in mehka vrtljiva krtača za parket
in ploščice • teža: 2,6 kg • moč sesanja: 115 AW
• priloženi nastavki: kombinirani nastavek, kotni nastavek,
mini motorizirana krtača in mini mehka krtača za prah.

394,99

449,99

IN

12 %

popust

do

14

obrokov

IN čiščenje doma
ROBOTSKI ČISTILEC OKEN WINBOT X
• brezžični vir napajanja
• način temeljitega čiščenja
• sistem varnostnega priveza
• velikost krpe: 245 mm x 245 mm
• najmanjša velikost okna: 50 x 50 cm
• najvišja višina čiščenja: 5 m
• delovni čas: 50 minut

399,99

449,00

IN

10 %

popust

do

13

obrokov

ROBOTSKI SESALNIK ECOVACS DEEBOT N8+
• hkratno sesanje in brisanje
• nadgrajena sesalna moč: 2300 Pa
• TrueDetect 3D tehnologija za natančno prepoznavanje in izogibanje ovir
• mokro čiščenje
• nastavitev moči sesanja: 4 stopnje
• samodejno polnjenje
• glavna krtača in sesalna krtača
• delovni čas: 110 minut
• upravljanje s pametnim telefonom

529,00

599,00

IN

11 %

popust

do

17

obrokov

SESALNIK PHILIPS FC6408/01

• brezžični sesalnik PowerPro Aqua
• 3 načini čiščenja: sesalnik brez vrečke za čiščenje vseh vrst tal,
ročni sesalnik za površine ter sistem čiščenje mokre umazanije
• čas delovanja: do 60 minut
• napetost baterije: 25,2 V
• čas polnjenja: 5 ur

239,99

299,99

IN

20

%

popust

do

17

obrokov

NOVA PLAČILNA DINERS CLUB
IN HKRATI TUŠ KLUB KARTICA
Z njo plačujete v Tušu in na vseh ostalih
prodajnih mestih Diners po svetu.

NOVO

ENOSTAVNO PLAČILO NA BLAGAJNI.
BREZPLAČNA IN HITRA DOSTAVA NA DOM.
Pokažite črtno kodo izdelka na blagajni vam najbližje trgovine Tuš, predložite IN kartico
in opravite nakup. Izdelek vam v roku petih delovnih dni dostavimo na dom.

IN bela tehnika
PRALNI STROJ GORENJE WA866
• kapaciteta pranja: 8 kg
• centrifuga: 1600 obratov/min
• energijski razred: B
• INVERTER motor (10 let garancije)
• LED prikazovalnik
• Power 59 min program
• 5 let garancije

449,00

579,99

IN

22 %

popust

do

14

obrokov

KOMBINIRANI HLADILNIK/ZAMRZOVALNIK
GORENJE NRK6202ES4
• Nofrost funkcija
• Ionizator zraka s funkcijo Multiflow 360 – večtočkovno vpihovanje zraka
• AdaptTech hlajenje – vzdrževanje stalne temperature v hladilniku
• LED prikazovalnik v notranjosti
• Crisp zone predal – sveža cona
• energijski razred: E
• višina: 2 m

499,00

669,99

IN

25 %

popust

do

16

obrokov

Ponudba IN izdelkov velja od 9. 6. do 31. 8. 2021 v trgovinah Tuš in ne velja v franšiznih poslovalnicah. Nakup IN izdelkov je možen samo na blagajnah trgovin Tuš. Izdelki niso na voljo v
spletni trgovini hitrinakup.com. Zaloge izdelkov so omejene. Izdelki niso na zalogi v trgovini, zato za vse izdelke velja dostava na dom. Dostava se vrši na območju Republike Slovenije.
Naslov dostave je enak naslovu, ki ga je Diners Club Tuš član navedel ob včlanitvi oziroma na zahtevo naknadno spremenil. Ponudba IN izdelkov velja samo za imetnike IN kartice
Diners Club Tuš (pogoj je predložitev kartice ob nakupu na blagajni). Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj
izključujejo. Kuponov in ostalih ugodnosti ni mogoče unovčiti pri nakupu IN izdelkov. Pridržujemo si pravico do sprememb. Vse slike so simbolične. Cene so v evrih. Možen je nakup
izdelkov v količinah, primernih za gospodinjstvo. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 10.

IN bela tehnika
INDUKCIJSKA PLOŠČA ELECTROLUX
EIV6340X
• 4 kuhališča
• funkcija segrevanja Power Boost
• CleverHeat™ – nadzor po kuhališčih z možnostjo koriščenja
preostale toplote
• indikator preostale toplote, minutni opomnik
• samodejni izklop z zvočnim alarmom
• varnostno zaklepanje
• barva: črna, rob nerjavno jeklo
• dimenzije v cm: 5,1 V × 57,6 Š × 51,6 G

398,00

599,00

IN

33 %

popust

do

13

obrokov

VGRADNA PEČICA ELECTROLUX
EOE8P31V

• prostornina: 72 l • energijski razred: A+ • barva: bela
• LCD interaktivni prikazovalnik (SL jezik), 10 tipk na dotik
• pečenje na 3 nivojih • 17 funkcij, pizza mod, zamrznjena hrana, elektronski
nadzor pečice, na voljo 40 programskih nastavitev • samodejni programi:
90 receptov (sestavine in način priprave) in 90 programov (glede na težo s
predlogom temperature in časa ter senzor hrane) • FoodSensor s sondo za
pečenje, samodejni izklop, prikaz temperature mesa• vrata s 3 izolacijskimi
stekli in nežno zapiranje s funkcijo Velvet Closing® • oprema: 1 teleskopsko
vodilo, 2 pladnja (plitvi in globok) + 1 rešetka

549,00

849,00

IN

35 %

popust

do

18

obrokov

IN mali gospodinjski aparati
KUHINJSKI ROBOT TEFAL
MASTERCHEF, QB150138

• moč: 800 W • planetarno gibanje mešanja za enakomerne rezultate
• 6 hitrosti s pulzno funkcijo za edinstven nadzor • posoda je izdelana
iz nerjavečega jekla • prostornina posode: 4,8 l

99,99

199,99

IN

50 %

popust

IN mali gospodinjski aparati
LIKALNI SISTEM PHILIPS PSG7024/20
• za vse tkanine, primerne za likanje
• moč: 2100 W
• neprekinjena para: do 120 g/min
• dodaten izpust pare: do 480 g
• prostornina zbiralnika za vodo: 1800 ml
• 180 stopinj vrtljiv kabel
• snemljiv zbiralnik za vodo
• dolžina napajalnega kabla: 1,65 m

219,99

299,99

IN

do

popust

obrokov

26 %

9

PARNI LIKALNIK PHILIPS GC362/80

• navpična ali vodoravna uporaba na področjih, ki jih je težko zlikati in
za osvežitev oblačil
• moč: 1300 W
• neprekinjen izpust pare: do 24 g/min
• prostornina rezervoarja za vodo: 70 ml
• svetlobni indikator
• dolžina priključnega kabla: 2,5 m

74,99

199,99

IN

62 %

popust

KONVEKCIJSKA PEČICA TEFAL
OPTIMO 39L, OF484811

• vsestranska ventilacijska pečica
• kapaciteta: 39 l
• načini kuhanja: konvekcijsko, tradicionalno kuhanje, žar, pecivo
• obojestranska rešetka in 6 nivojev kuhanja
• črne barve
• retro dizajn

124,99
199,

99

IN

do

popust

obrokov

37 %

4

IN napitki
KAVNI APARAT KRUPS ESPRESSERIA,
EA81087

• moč: 1450 W • kovinski mlinček za mletje kave (3 stopnje), nastavek za paro in
penjenje mleka • 1,7 l rezervoar za vodo in 500 g posoda za kavna zrna,
• avtomatski izklop • samočistilna funkcija
• dimenzije 245 x 365 x 330 mm
• garancija: 2 leti

289,00

449,00

IN

do

popust

obrokov

35 %

9

KAVNI APARAT PHILIPS ESPR EP2221/40
• moč grelca: 230 W
• prostornina posode za vodo: 1,8 l
• enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
• klasičen penilnik mleka
• svetleče črna barva
• zaslon na dotik
• funkcija My Coffee Choice za prilagoditev moči arome in količine

319,99
399,

99

IN

do

popust

obrokov

20 %

9

APARAT ZA TOČENJE PIVA KRUPS, VB320E10
• moč: 70 W • prostornina: 5 l • hlajenje do 4 °C
• svežina piva do 30 dni • ergonomična ročica,
• indikator temperature • LED zaslon
• možnost pomivanja v pomivalnem stroju

139,99

199,99

IN

30

%

popust

do

4

obrokov

ZAKAJ NE BI VRHUNSKIH IZDELKOV
KUPOVALI PO ZNIŽANI CENI?
Pridobite brezplačno plačilno IN kartico, ki
je Diners Club in Tuš klub kartica v enem.

NOVO

ENOSTAVNO PLAČILO NA BLAGAJNI.
BREZPLAČNA IN HITRA DOSTAVA NA DOM.
Pokažite črtno kodo izdelka na blagajni vam najbližje trgovine Tuš, predložite IN kartico
in opravite nakup. Izdelek vam v roku petih delovnih dni dostavimo na dom.

IN lepi in zdravi
ZOBNA ŠČETKA PHILIPS SONICARE
HX6871/47
• bolj beli zobje v samo enem tednu
• trije načini in tri nastavitve intenzivnosti
• časovnik Smartimer: za priporočeni dve minuti ščetkanja
• časovnik QuadPacer: za opozorilo ali ste dovolj časa čistili
posamezne dele ustne votline

139,99

169,99

IN

do

popust

obrokov

17 %

4

PANASONIC EPILATOR ES-EL9A-S503
• epilator 8 v 1
• za mokro in suho uporabo
• 60 pincet
• 90° vrtljiva glava
• dvojni široki diski
• 3 hitrosti z LED indikatorjem
• brezžična uporaba
• LED osvetlitev
• 5 zamenljivih glav
• 3 nastavki
• potovalna torbica

104,00

119,99

IN

do

popust

obrokov

12 %

3

Ponudba IN izdelkov velja od 16. 6. do 31. 8. 2021 v trgovinah Tuš in ne velja v franšiznih poslovalnicah. Nakup IN izdelkov je možen samo na blagajnah trgovin Tuš. Izdelki niso na voljo
v spletni trgovini hitrinakup.com. Zaloge izdelkov so omejene. Izdelki niso na zalogi v trgovini, zato za vse izdelke velja dostava na dom. Dostava se vrši na območju Republike Slovenije.
Naslov dostave je enak naslovu, ki ga je Diners Club Tuš član navedel ob včlanitvi oziroma na zahtevo naknadno spremenil. Ponudba IN izdelkov velja samo za imetnike IN kartice
Diners Club Tuš (pogoj je predložitev kartice ob nakupu na blagajni). Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj
izključujejo. Kuponov in ostalih ugodnosti ni mogoče unovčiti pri nakupu IN izdelkov. Pridržujemo si pravico do sprememb. Vse slike so simbolične. Cene so v evrih. Možen je nakup
izdelkov v količinah, primernih za gospodinjstvo. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 10.

IN lepi in zdravi
STYLPRO KOZMETIČNI HLADILNIK
• hladi do 20 °C manj kot je sobna temperatura
• hladi in greje
• volumen: 4 l
• primernejši za kozmetiko od klasičnega hladilnika

74,99

89,99

IN

16 %

popust

TRIPOLLAR VX PREMIUM ANTI-AGING
NAPRAVA ZA OBRAZ
• za obnovo in zategovanje kože obraza
• povečanje in pospešitev proizvodnje kolagena v koži
• za pomlajevalni učinek
• učinkovito izboljša videz gub
• definira linijo čeljusti
• izboljša enakomernost tona kože

469,99

499,99

IN

6

%

popust

do

15

obrokov

TRIPOLLAR STOP EYE ANTI-AGING
NAPRAVA ZA PODROČJA OKOLI OČI
• neinvazivna naprava proti učinkom staranja
• zmanjša drobne gubice in gubice okoli oči
• mehča gube okoli ust
• zmanjša videz nazolabialnih gub
• neboleča nega v 4 minutah
• vidni rezultati v 6-8 tednih

259,99

289,99

IN

do

popust

obrokov

10 %

8

SUPER PRIHRANKI ZA ZAKLJUČEK ŠOLE
IN ODLOŽENO PLAČILO Z IN KARTICO.
Pridobite brezplačno plačilno IN kartico, ki
je Diners Club in Tuš klub kartica v enem.

NOVO

ENOSTAVNO PLAČILO NA BLAGAJNI.
BREZPLAČNA IN HITRA DOSTAVA NA DOM.
Pokažite črtno kodo izdelka na blagajni vam najbližje trgovine Tuš, predložite IN kartico
in opravite nakup. Izdelek vam v roku petih delovnih dni dostavimo na dom.

IN zabava
IGRALNI VOLAN Thrustmaster T300 RS
GT Edition PC, PS4, PS3
• novo oblikovana GT-volanski obroč in set pedalov
• dirkalni volan Gran Turismo T300 RS GT z uradno licenco
• snemljiv volan v GT-slogu • set GT-pedalov T3PA
• vzdržljiv brezkrtačni servomotor • novi dvojermenski sistem
• tehnologija H.E.A.R.T. HallEffect AccuRate

379,99

399,99

IN

5

%

popust

do

12

obrokov

IGRALNI PLOŠČEK Thrustmaster eSwap
Pro Controller PC/PS4

• edinstvena tehnologija T-MOD
• izmenljivi moduli za prilagoditev vašemu igranju
• dele je mogoče zamenjati kadar koli tudi sredi igranja
• modularna tehnologija omogoča neskončno nadgradenj
• kontrolnik lahko nadgradite z različnimi moduli (barve in po meri izdelani
kompleti)
• vzdržljive komponente
• uradna licenca družbe Sony Interactive Entertainment
• izdelek je združljiv s konzolo PlayStation®4
• izdelek je združljiv z računalniki z Windows® 10

79,99

169,99

IN

52 %

popust

Ponudba IN izdelkov velja od 23. 6. do 31. 8. 2021 v trgovinah Tuš in ne velja v franšiznih poslovalnicah. Nakup IN izdelkov je možen samo na blagajnah trgovin Tuš. Izdelki niso na voljo
v spletni trgovini hitrinakup.com. Zaloge izdelkov so omejene. Izdelki niso na zalogi v trgovini, zato za vse izdelke velja dostava na dom. Dostava se vrši na območju Republike Slovenije.
Naslov dostave je enak naslovu, ki ga je Diners Club Tuš član navedel ob včlanitvi oziroma na zahtevo naknadno spremenil. Ponudba IN izdelkov velja samo za imetnike IN kartice
Diners Club Tuš (pogoj je predložitev kartice ob nakupu na blagajni). Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj
izključujejo. Kuponov in ostalih ugodnosti ni mogoče unovčiti pri nakupu IN izdelkov. Pridržujemo si pravico do sprememb. Vse slike so simbolične. Cene so v evrih. Možen je nakup
izdelkov v količinah, primernih za gospodinjstvo. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 10.

IN zabava
PAMETNA ZAPESTNICA MI SMART
BAND 4 XIAOMI

• barvni AMOLED zaslon • tehnologija proti praskam
• povečana odpornost na vodo in prah • privlačen dizajn
• avtonomija baterije: 20 dni • brezžična povezava: Bluetooth 5.0
• funkcije: merjenje srčnega utripa, osvetlitev zaslona s premikom
zapestja, štetje korakov, zaznavanje spanja, opozarjanje na počitek,
merjenje plavanja, pametna obvestila

28,99

IN

42 %

49,99

popust

PAMETNA URA Mi Imilab KW66

• tanek in lahek dizajn
• velik 3D (3,25-cm 1,28-«) zaslon
• vrhunska 340-mAh Li-Ion baterija zdrži do 30 dni
• pametna ura z merilnikom srčnega utripa
• 13 športnimi načini delovanja
• možnost povezave s pametnim telefonom (za dohodne klice, SMS sporočila
ter obvestila aplikacij)

44,99

IN

35 %

69,99

Igra
FAR CRY 6

66,49
69,

99

Igra
FAR CRY 6

66,49
69,

99

Igra
MOTO GP 21

66,49
69,

99

popust

Igra
OLYMPIC
GAMES TO

37,99
39,

99

Igra
ROAD
REDEMPTION

33,24
34,

99

IN

5

%

popust

SUPER PRIHRANKI IN BREZPLAČNA
DOSTAVA SAMO Z IN KARTICO
Pridobite brezplačno plačilno IN kartico, ki
je Diners Club in Tuš klub kartica v enem.

NOVO

ENOSTAVNO PLAČILO NA BLAGAJNI.
BREZPLAČNA IN HITRA DOSTAVA NA DOM.
Pokažite črtno kodo izdelka na blagajni vam najbližje trgovine Tuš, predložite IN kartico
in opravite nakup. Izdelek vam v roku petih delovnih dni dostavimo na dom.

IN bela tehnika
PRALNI STROJ TOSHIBA TW-BJ80S2HR
• kapaciteta pranja: 7 kg
• centrifuga: 1200 obr/min
• INVERTER motor (10 let garancije)
• 16 programov
• 15" hitro pranje
• energijski razred: A+++

299,99
399,

00

Več informacij na:



A

G

IN

24

%

popust

do

9

obrokov

Črtna koda za nakup na blagajni:

A
VINSKA VITRINA ETA ZA 28 STEKLENIC

• energijski razred: B • prostornina: 74 l • kapaciteta (steklenice): 28
• temperaturno območe: od 5 - 18 ° C • število temperaturnih pasov: 1
• modri LED zaslon in lučka v notranjosti • elegantne kontrole na dotik
• poraba energije: 0,518 kWh • poraba energije: 189 kWh/leto
• glasnost: 42 dB • dimenzija (VxŠxG): 84 x 43 x 45 cm
• 6 kromiranih polic z leseno sprednjo stranjo
• zunanji ročaj iz nerjavečega jekla
• barva: črna z okvirjem iz nerjavečega jekla
• klimatski razred: N (16°C - 32°C)
• garancija: 2 leti

239,00
329,

00

Več informacij na:



A

G

IN

do

popust

obrokov

27 %

7

Črtna koda za nakup na blagajni:

B

Ponudba IN izdelkov velja od 30. 6. do 31. 8. 2021 v trgovinah Tuš in ne velja v franšiznih poslovalnicah. Nakup IN izdelkov je možen samo na blagajnah trgovin Tuš. Izdelki niso na voljo
v spletni trgovini hitrinakup.com. Zaloge izdelkov so omejene. Izdelki niso na zalogi v trgovini, zato za vse izdelke velja dostava na dom. Dostava se vrši na območju Republike Slovenije.
Naslov dostave je enak naslovu, ki ga je Diners Club Tuš član navedel ob včlanitvi oziroma na zahtevo naknadno spremenil. Ponudba IN izdelkov velja samo za imetnike IN kartice
Diners Club Tuš (pogoj je predložitev kartice ob nakupu na blagajni). Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj
izključujejo. Kuponov in ostalih ugodnosti ni mogoče unovčiti pri nakupu IN izdelkov. Pridržujemo si pravico do sprememb. Vse slike so simbolične. Cene so v evrih. Možen je nakup
izdelkov v količinah, primernih za gospodinjstvo. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 10.

IN zabava
IGRALNA MIŠKA GAMING REDRAGON,
SNIPER PRO M8011P-RGB

• profesionalna žična/brezžična igralna miška • izjemno hitra brezžična
ali žična povezava • ima baterijo za do 35 ur uporabe (če so RGB LED
vklopljene) in do 70 ur (če je RGB LED izklopljena) • Pro Gaming funkcije
kot so DPI do 16000 ter do 40G pospeševanja • vgrajen visokokakovostni
in natančen senzor za natančnost ter odzivnost med igranjem

39,99

49,99

Več informacij na:

IN

20 %

popust

Črtna koda za nakup na blagajni:

MEHANSKA TIPKOVNICA REDRAGON,
MEHANSKA KUMARA K552
• dovršena mehanska tipkovnica
• izredno kakovostno ohišje iz ABS materiala in kovinske zlitine
• dvojno brizgane tipke
• RGB LED osvetlitev z nastavitvijo jakosti
• pozlačeni USB priključek
• odpornost v primeru politja s tekočino

44,99

54,99

Več informacij na:

IN

18 %

popust

Črtna koda za nakup na blagajni:

PROJEKTOR EPSON EH-TW740 3LCD

• projekcijski sistem: tehnologija 3LCD • zaslonka RGB s tekočimi kristali
• svetilnost: 3.300 Lm, 2.200 Lm ekonomično, v skladu s standardom IDMS15.4
• ločljivost: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 • kontrast: 16.000 : 1
• vir svetlobe: žarnica
• življenjska doba: 6.000 h, 12.000 h v varčnem načinu delovanja
• namestitev: strop, namizje
• garancija: 24 mesecev, žarnica 36 mesecev ali 3.000 ur

599,90

699,99

Več informacij na:

IN

14 %

popust

do

30

obrokov

Črtna koda za nakup na blagajni:

ZAMENJAJTE SVOJO TUŠ KLUB
KARTICO ZA BREZPLAČNO
PLAČILNO KARTICO
Preprosto pridobite IN kartico in združite vse
Tuš klub in Diners Club ugodnosti.

NOVO

ENOSTAVNO PLAČILO NA BLAGAJNI.
BREZPLAČNA IN HITRA DOSTAVA NA DOM.
Pokažite črtno kodo izdelka na blagajni vam najbližje trgovine Tuš, predložite IN kartico
in opravite nakup. Izdelek vam v roku petih delovnih dni dostavimo na dom.

IN hlajenje

KLIMATSKA NAPRAVA BOSCH
Climate 3000i Set 35 WE

• inverter klimatska naprava (zunanja in notranja enota)
• nazivna moč: 3,5 kW
• energijski razred: hlajenje: A++, ogrevanje: A+
• možnost daljinskega upravljanja preko Wi-Fi

545,00

585,00

Več informacij na:

IN

6

%

popust

do

18

obrokov

Črtna koda za nakup na blagajni:

IN šport
NAPIHLJIVA SUP DESKA MISTRAL LIMBO
• dolžina: 320 cm • širina: 84 cm • debelina: 15 cm
• volumen: 300 litrov • nosilnost deske: 150 kg
• maksimalna napihljivost: do 15 PSI oz 1,034 bara
• namen: vsestranska sup deska za začetnika in družine
• garancija: 1 leto • komplet vključuje: SUP, nastavljivo veslo, kolenski
povodec, tlačilka, smernik, set za popravilo, potovalna torba

495,00

799,99

Več informacij na:

IN

38 %

popust

do

16

obrokov

Črtna koda za nakup na blagajni:

Ponudba IN izdelkov velja do 31. 8. 2021 v trgovinah Tuš in ne velja v franšiznih poslovalnicah. Nakup IN izdelkov je možen samo na blagajnah trgovin Tuš. Izdelki niso na voljo v spletni
trgovini hitrinakup.com. Zaloge izdelkov so omejene. Izdelki niso na zalogi v trgovini, zato za vse izdelke velja dostava na dom. Dostava se vrši na območju Republike Slovenije. Naslov
dostave je enak naslovu, ki ga je Diners Club Tuš član navedel ob včlanitvi oziroma na zahtevo naknadno spremenil. Ponudba IN izdelkov velja samo za imetnike IN kartice Diners Club
Tuš (pogoj je predložitev kartice ob nakupu na blagajni). Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj izključujejo.
Kuponov in ostalih ugodnosti ni mogoče unovčiti pri nakupu IN izdelkov. Pridržujemo si pravico do sprememb. Vse slike so simbolične. Cene so v evrih. Možen je nakup izdelkov v
količinah, primernih za gospodinjstvo. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 10.

IN šport
NOGOMETNI GOL HUDORA
Pro Tect 180

• dimenzija: 180 x 120 x 60 cm
• gol odlikuje stabilnost in varnost
• 32-milimetrske jeklene cevi so obložene s trdo zaščitno peno
• priložena kvalitetna mreža in set za pritrditev v tla, kar poveča
stabilnost gola

79,99

119,99

Več informacij na:

IN

33 %

popust

Črtna koda za nakup na blagajni:

KOŠ HUDORA ZA KOŠARKO
PRO XXL

• nastavljiv po višini od 260 do 305 cm
• mere table: 110 cm x 75 cm
• premer obroča: 45 cm
• močna in stabilna konstrukcija, ki jo napolnite z vodo ali peskom
• transportna kolesa za lažje premikanje

169,99
210,

00

Več informacij na:

IN

do

popust

obrokov

19 %

5

Črtna koda za nakup na blagajni:

MIZA ZA NAMIZNI TENIS
SPONETA S1-73E

• odporna na vremenske vplive
• zgornji premaz omogoča dober odboj žogice
• playback položaj za samostojno igro
• barvna kombinacija: modro-črna
• dimenzije mize: 274 x 152,5 x 76 cm

319,99

449,99

Več informacij na:

IN

28 %

popust

do

10

obrokov

Črtna koda za nakup na blagajni:

IZKORISTITE DVOJNE UGODNOSTI
IN BREZSKRBNO NAKUPUJTE Z
ENO KARTICO
Preprosto pridobite IN kartico in združite vse
Tuš klub in Diners Club ugodnosti.

NOVO

ENOSTAVNO PLAČILO NA BLAGAJNI.
BREZPLAČNA IN HITRA DOSTAVA NA DOM.
Pokažite črtno kodo izdelka na blagajni vam najbližje trgovine Tuš, predložite IN kartico
in opravite nakup. Izdelek vam v roku petih delovnih dni dostavimo na dom.

IN bela tehnika

KOMBINIRANI HLADILNIK/ZAMRZOVALNIK
GORENJE NRK6202ES4
• Nofrost funkcija
• Ionizator zraka s funkcijo Multiflow 360 – večtočkovno vpihovanje zraka
• AdaptTech hlajenje – vzdrževanje stalne temperature v hladilniku
• LED prikazovalnik v notranjosti
• Crisp zone predal – sveža cona
• energijski razred: E
• višina: 2 m

499,00

669,99

Več informacij na:



A

G

E

IN

25 %

popust

do

16

obrokov

Črtna koda za nakup na blagajni:

IN hlajenje
KLIMATSKA NAPRAVA BOSCH
Climate 3000i Set 35 WE

• inverter klimatska naprava (zunanja in notranja enota)
• nazivna moč: 3,5 kW
• energijski razred: hlajenje: A++, ogrevanje: A+
• možnost daljinskega upravljanja preko Wi-Fi

545,00

585,00

Več informacij na:

IN

6

%

popust

do

18

obrokov

Črtna koda za nakup na blagajni:

Ponudba IN izdelkov velja do 31. 8. 2021 v trgovinah Tuš in ne velja v franšiznih poslovalnicah. Nakup IN izdelkov je možen samo na blagajnah trgovin Tuš. Izdelki niso na voljo v spletni
trgovini hitrinakup.com. Zaloge izdelkov so omejene. Izdelki niso na zalogi v trgovini, zato za vse izdelke velja dostava na dom. Dostava se vrši na območju Republike Slovenije. Naslov
dostave je enak naslovu, ki ga je Diners Club Tuš član navedel ob včlanitvi oziroma na zahtevo naknadno spremenil. Ponudba IN izdelkov velja samo za imetnike IN kartice Diners Club
Tuš (pogoj je predložitev kartice ob nakupu na blagajni). Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj izključujejo.
Kuponov in ostalih ugodnosti ni mogoče unovčiti pri nakupu IN izdelkov. Pridržujemo si pravico do sprememb. Vse slike so simbolične. Cene so v evrih. Možen je nakup izdelkov v
količinah, primernih za gospodinjstvo. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 10.

36

IN hlajenje
VENTILATOR TALNI TROTEC TVM20D
• premer 50 cm
• 120 W moči
• 3 stopnje hitrosti
• kot nagiba glave ventilatorja vrtljiv za 360 °
• opcionalno možna montaža na steno

89,99

114,99

Več informacij na:

IN

21 %

popust

Črtna koda za nakup na blagajni:

VENTILATOR STOLPNI TROTEC TVE31T
• 45 W
• višina 92 cm
• 3 stopnje hitrosti in 3 načini delovanja: običajni način, način
naravnega vetra in nočni način
• samodejno nihanje 60 ° s funkcijo izklopa
• funkcija časovnika (1 - 12 ur)
• LED zaslon in nadzorna plošča s stikali
• IR daljinski upravljalnik

64,99

89,99

Več informacij na:

IN

27 %

popust

Črtna koda za nakup na blagajni:

OHLAJEVALNIK ZRAKA TROTEC PAE50

• zračno hlajenje, prezračevanje, čiščenje zraka, vlaženje zraka
• možnost delovanja s priloženimi hladilnimi vložki ali kockami ledu za
povečanje hladilne zmogljivosti
• IR daljinski upravljalnik
• 4 hitrosti ventilatorja
• funkcija časovnika
nočni način
• energijski razred: A+++

209,00

270,99

Več informacij na:

IN

do

popust

obrokov

22 %

6

Črtna koda za nakup na blagajni:

37

