
V Tušu cene 
ostajajo nizke

Sledite oznaki 
Trajno znižano in prihranite

Ponudba iz kataloga velja
od srede, 4. 8. do torka, 10. 8. 2021
oz. do odprodaje zalog.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

NAKUPA 
VAM KOT 
D*NAR 
VRNEMO

KUPON

10-99%

ENKRAT OD PETKA, 6. 8.,
DO PONEDELJKA, 9. 8. 2021

na Tuš klub kartico
ob nakupu nad 20 €.

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

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

KUPON

TOREK, 3. 8. ALI
ČETRTEK, 5. 8. 2021

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

POPUST TAKOJ

25% POPUST ZA
IZDELEK PO 
VAŠI IZBIRI

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

KUPON

POPUST TAKOJ
ENKRAT OD TORKA, 3. 8.
DO ČETRTKA, 5. 8. 2021

25%
POPUST

ALPSKO MLEKO, polnomastno
Ljubljanske mlekarne, 6 x 1 l

POMURSKO 
LEJKO MLEKO
• 1,5 % mlečne maščobe
• z vitamini
• Pomurske mlekarne
• 1 l

TRAJNO
ZNIŽANO

NAGRADNA IGRA 
“NAZAJ V ŠOLO” 

S SUPER NAGRADAMI.
Potegujte se za več kot 100 privlačnih nagrad.Potegujte se za več kot 100 privlačnih nagrad.

Več na straneh 12 in 13.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

POPUST ZA
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

KUPON

ČETRTEK, 5. 8.
ALI PETEK 6. 8. 2021

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

25%

0,99
0,89



V Tušu cene   ostajajo nizke
CENE 
NIZKE
REDNE Zagotavljamo nizke cene 

kar 2.500 izdelkom
Redne cene izdelkov z oznako »Nizka redna cena« so opredeljene glede na trenutne razmere na tržišču. 
Cene oglaševanih izdelkov s to oznako v letaku z veljavnostjo od 4. 8. do 10. 8. 2021 se tako v obdobju 
od 1. 8. do 31. 8. 2021 ne bodo spremenile. Število označenih izdelkov s poličnim označevalcem Nizka 

redna cena je odvisna od prodajnega asortimana posamezne poslovalnice.      

1,99
CENE 
NIZKE
REDNE

Redna cena: 

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

PIJAČA CLASSIC
• jabolko
• Fructal 
• 1,5 l

SCHWEPPES
• Bitter Lemon
• Tonic Water 
• 0,33 l

4,94
CENE 
NIZKE
REDNE

Redna cena: 

1,47
CENE 
NIZKE
REDNE

Redna cena: 

0,67
CENE 
NIZKE
REDNE

Redna cena: 

TOAST ÖLZ
• masleni
• 500 g

2,75
CENE 
NIZKE
REDNE

Redna cena: 

SLOVENSKO SUROVO 
MASLO
• Pomurske mlekarne
• 250 g
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V Tušu cene   ostajajo nizke
Trajno znižujemo izdelke priznanih blagovnih znamk, ki so za člane Tuš kluba znižani za obdobje od 
4. 8. do 2. 10. 2021, ki je navedeno v katalogih Tuš. Izdelki se lahko v obdobju trajanja aktivnosti in 
ponudbe prodajajo tudi po nižji ceni od oglaševanih in označenih z Trajno znižano na prodajnem mestu. 
Pogoji: za uveljavitev Trajno znižano morate predložiti Tuš klub kartico ali IN kartico Diners Club Tuš.

TRAJNO
ZNIŽANOZnižali smo cene priznanim 

blagovnim znamkam

VINO CABERNET 
SAUVIGNON
• alk. 13 % vol.
• Vinakoper 
• 0,75 l
Minister za zdravje
opozarja: Prekomerno
pitje alkohola
škoduje zdravju.

NAPOLITANKE 
MANNER
• polnozrnate
• 300 g

PREKAJEN 
SVINJSKI VRAT
• Zlata Dolina
• cena za 1 kg

BRUSCHETTE MARETTI
• česen
• pesto
• kisla smetana-čebula
• 150 g

REZINA FRUTABELA 
MINI
• jagoda
• gozdni sadeži
• Fructal 
• 100 g

KONDOMI SKYN
• Original
• Extra Lubricated
• 10/1

KONDOMI SKYN
• original
• brez naravnega lateksa
• 3/1

10,99
10,38

1,49
1,39

2,89
2,69

8,29
6,79

1,95
1,82

5,69
5,39

3,49
3,09

TRAJNO
ZNIŽANO

TRAJNO
ZNIŽANO

TRAJNO
ZNIŽANO

TRAJNO
ZNIŽANO

TRAJNO
ZNIŽANO

TRAJNO
ZNIŽANO

TRAJNO
ZNIŽANO
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2,99
1,49

—50%

ŽENSKE SPODNJE HLAČE
• vel.: M-XL
• visok delež bombaža
• različni modeli 
   (slip, hipster, klasik)

4,99
2,49

—50%

PIŠČANČJA KRILA
• zamrznjeno
• Panvita MIR 
• cena za 1 kg

3,62
1,81

—50%

SOJINI POLPETI
• zamrznjeno
• Žito 
• 400 g

4,49
2,24

—50%

TLAČENKA
• Košaki 
• 400 g

0,99
0,49

—50%

RJAVI FIŽOL
• Podravka 
• 400 g

1,39
0,69

—50%

TUNA EVA
• v rastlinskem olju
• Podravka 
• 80 g

3,09
1,54

—50%

OVSENI NAPITEK ALPRO
• brez sladkorja 
• 1 l

7,79
3,89

—50%

DIŠAVNE PERLICE LENOR
• več vrst 
• 210 g

-50%

NAPOLITANKE
• z lešnikovo kremo
• s čokoladno kremo
• Kraš 
• 840 g
Redna cena: od 4,02 €

4

in za imetnike IN kartice Diners Club Tuš.
SAMO ZA ČLANE TUŠ KLUBA −50%



STEKLENE POSODE ZA 
SHRANJEVANJE EASY BOX
• posodice primerne za pečenje v pečici 
(brez pokrova) in serviranju hrane
• odprto zapiralo na pokrovu omogoča uporabo doze 
skupaj s pokrovom v mikrovalovni pečici
• več vrst • različne prostornine
Širina ponudbe je odvisna od asortimana poslovalnice.

od 7,99
od 3,99

—50%

R

-50%

ZLOŽLJIVA LEŽALNA BLAZINA
• 175 x 60 x 3 cm
• 150 x 50 x 2 cm
• različni motivi
Širina ponudbe je odvisna od asortimana v posamezni poslovalnici.
Redna cena: od 19,99 €

GRAND HOTEL SAVA****Superior
PONUDBA VSEBUJE:
• nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi,
• prost vstop v termalni bazen LOTUS,
• prost vstop v savne LOTUS,
• prost vstop v fitnes center,
• uporaba kopalnega plašča in brisače za kopanje,
• prost vstop v Hit Casino Fontana,
• bogat animacijski program (organizirani sprehodi, družabne igre, delavnice ...),
• vodna gimnastika, aqua aerobika,
• brezplačen dostop do brezžičnega interneta,
• brezplačno parkirišče pred hotelom.
• Darilo za člane TUŠ KLUBA: Steklenica hišnega vina ob prihodu. 
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

PRI BIVANJU 3 ALI VEČ NOČI VAM PODARJAMO:
3 ure NAJEM KOLESA IN 3 ure PALIC ZA NORDIJSKO HOJO

od 55,00
Za člane

WWW.TUSPOTOVANJA.SI080 98 00

PRIMERNO ZA 
TURISTIČNI BON,

DARILO ZA ČLANE TUŠ 
KLUBA – STEKLENICA 

HIŠNEGA VINA

/osebo /osebo

ODDIH V ROGAŠKI SLATINI ZA ČLANE TUŠ KLUBA

BRISAČA 
KOPALNA 
JACQUARD
• cca 100-170 cm
• 100% bombaž 
• različni vzorci
Širina ponudbe 
odvisna od asortimana 
poslovalnice.

19,99
8,99

—55%

POLETNI SANDALI SLIDE
• različni modeli v velikostih od 37-45
Širina ponudbe odvisna od asortimana poslovalnice.

NAMIZNI PRTI
• popestrijo ambient tako v kuhinji kot na terasi
• pvc in tekstilni impregnirani, ki ne vpijajo madežev
Širina ponudbe odvisna od asortimana poslovalnice.
Redna cena: od 11,99 €

Cena velja do 31. 8. 2021.

od 65,00
Za člane

Cena velja od 1. 9. do 29. 12. 2021.

POLETNI USNJENI SANDALI
• različni ženski in moški modeli 
• vel.: od 36-45
• podplat iz plute, usnjen vložek 
Širina ponudbe odvisna od asortimana poslovalnice.

-50%

19,99
7,99

—60%

17,99
6,99

—61%

/osebo

5

in za imetnike IN kartice Diners Club Tuš.
SAMO ZA ČLANE TUŠ KLUBA −50%



TUŠ IZDELKI:
KAKOVOST PO 
UGODNI CENI

INSTANT
NAPITEK 
SIMBY 
KAKAV
• Tuš 
• 400 g
Redna cena:

2,19

AJDOVA 
KAŠA
• Tuš 
• 1 kg
Redna cena:

2,49

SLADOLED
• bourbon vanilja
• Tuš • 2 l
Redna cena:

2,99

1,29
1,09

—15%

SMETANA ZA 
STEPANJE
• 33 % mlečne 
maščobe
• Tuš 
• 250 ml

POLNJENA 
MLEČNA 
ČOKOLADA
• arašidi • karamela
• Tuš • 100 g0,69

0,49
—28%

DESERT 
ČOKO 
BANANA
• Tuš 
• 300 g1,45

1,19
—17%

AKCIJA

-30%

BIO PRIBOR 
IN KROŽNIKI
• več vrst
Rena cena: od 1,19 €

AKCIJA

-20%

BIO 
KOZARCI IN 
PAPIRNATE 
SLAMICE
• več vrst
Rena cena: od 0,99 €
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TUŠ IZDELKI:
KAKOVOST PO 
UGODNI CENI

BELILO
• tekoče sredstvo 
za beljenje perila in 
čiščenje stanovanja 
Tuš 
• 1 l
Redna cena:

1,59

VEČNAMENSKO 
ČISTILO EKO
• Tuš 
• 1 l
Redna cena:

2,19

TABLETE EKO
• za strojno pomivanje 
posode
• Tuš 
• 30/1
Redna cena:

4,89

TABLETE CLASSIC
• za strojno pomivanje posode
• Tuš • 60/1
Redna cena:

4,99

DETERGENT EKO
• za ročno pomivanje posode 
•Tuš 
• 500 ml
Redna cena:

1,05

ČISTILO ZA 
STEKLO EKO
• Tuš 
• 750 ml
Redna cena:

1,89

ČISTILO ZA 
KUHINJE EKO
• Tuš 
• 750 ml
Redna cena:

2,19

ČISTILO 
LETNI 
BISTREX
• Tuš 
• 5 l

2,79
2,29

—17%

Novo

7



VRHUNSKI IZDELKI Z
ENOSTAVNO PRIPRAVO

po recepturi ane roš

EKSKLUZIVNO V TUŠU

PIRIN KRUH  
Z DROŽMI  
DOPEKA DOMA
• 400 g

2,59

OMAKA ZA
NATRGANO SVINJINO
• 200 ml

3,49

PULLED PORK
NATRGANA SVINJINA
• 400 g

9,99

3,99

KARAMELIZIRANI
OREHI
• 60 g

1 + 1 GRATIS

Izkoristite posebno ponudbo in ob nakupu Karameliziranih orehov po recepturi Ane Roš 
prejmite eno pakiranje brezplačno. Ponudba velja do vključno 30. 8. 2021

unikatna 
mešanica 

začimb

bogata 
mešanica 

začimb

počasi 
dimljeno 

18 ur

iz
de

lek najdete v

zamrzovalnik
u

- sladko 
pikanten 
prigrizek, 
 - odličen 
dodatek k 
štrukljem, 

palačinkam, 
sladoledu

Počasi dimljena slovenska 
svinjina se kar stopi v ustih. 
Sploh v kombinaciji z bogato 

začinjeno omako. Omako 
polijete po vroči natrgani 

svinjini oziroma jo segrejete 
skupaj z njo. Privoščite si jo 
na hrustljavi podlagi toplega 

pirinega kruha z drožmi, 
naravnost iz domače pečice. 
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ANIN VINSKI IZBOR

To ekološko pridelano vino je harmonično 
strukturirano z aromami svežega sena, 
bezgovih cvetov in zrele marelice. Postrezite 
ga ob testeninah po recepturi Ane Roš.

Z aromami rdečega ribeza, gozdnih jagod 
in malin je to vino suho, a neverjetno 
svežega sadnega okusa. Bis se odlično 
poda hrani z žara, ribam in zrezkom.

Ponudba velja v supermarketih ter ne velja v franšizah in marketih. Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

VINO BOHEM
• Atelier Kramar
• Goriška Brda
• 2018
• belo • suho
• alk. 12 % vol.
• 0,75 l

17,99

VINO BIO BIS
• Korenika & Moškon
• Primorska - Slovenska Istra
• 2018
• rdeče • suho
• alk. 15 % vol.
• 0,75 l

9,99

2,99

ŠIROKI REZANCI  
S KOROMAČEM
• 350 g

2,99

ŠIROKI REZANCI Z 
BRINOVIMI JAGODAMI
• 350 g

2,99

ŠIROKI REZANCI 
Z LOVORJEM
• 350 g

Na kulinarični turi po Soški 
dolini so naše testenine 

glavne zvezde, ki konkurenco 
pustijo daleč za sabo. S 
svojstvenim okusom za 

zmago ne potrebujejo veliko, 
le preprosto omako iz 
oljčnega olja ali masla.

koromač lovorjev
list

brinove
jagode
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IN šport

IZKORISTITE DVOJNE 
UGODNOSTI IN BREZSKRBNO 
NAKUPUJTE Z ENO KARTICO

NOVO

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.

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.

Preprosto pridobite IN kartico in združite vse 
Tuš klub in Diners Club ugodnosti.

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

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

%38
IN

popust799,99
495,00 do

obrokov
16

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

do

obrokov
16

560,00
499,00

%10
IN

popust

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

10

Ekskluzivna ponudba za imetnike IN kartice Diners Club Tuš.



IN bela tehnika

IN gospodinjski aparati

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

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
• mere (Š x V x G): 89,5 x 178,8 x 74,5 cm

do

obrokov
22%11

IN

popust749,99
660,00

Več informacij na:

Več informacij na:

Črtna koda za nakup na blagajni:

Črtna koda za nakup na blagajni:

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 (V x Š x G): 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

%27
IN

popust329,00
239,00 do

obrokov
7

BBG

A

FFG

A

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

do

obrokov
9%20

IN

popust399,99
319,99

11

Plačilo na obroke in brezplačna dostava na dom.



Z nakupi šolskih potrebščin in 
izbranih izdelkov z oznako 
“Nazaj v šolo” se potegujete 

za več kot 100 privlačnih nagrad!več kot 100 privlačnih nagrad!

Nagradna igra traja od 4. 8. do 31. 8. 2021. Pogoj za pridobitev kode je predložitev Tuš klub kartice ob nakupu. Cena poslanega SMS-a je enaka 
eni enoti vašega zakupljenega paketa pri vašem operaterju. Žrebanje se bo odvijalo v ponedeljek, 6. 9. 2021. Podatki nagrajencev bodo objavljeni na 

spletni strani www.tus.si najkasneje v sredo, 15. 9. 2021. Več o nagradni igri na www.tus.si. 

1X 3X

10X

igralna konzola 
Playstation 5

2X

iPhone 
12

prenosnik 
Gateway

pametna 
kresnička 
Your Flare

paket šolskih 
potrebščin

50X

steklenička 
za vodo

50X

NAZAJ V ŠOLO 

S SUPER 
NAGRADAMI

12



Kako sodelujete?Kako sodelujete?
1. V Tuš trgovini kupite 
šolske potrebščine ali 

označen izdelek.
2. Odkrijte kodo na 

računu.
3. Kodo s ključno 

besedo SOLA pošljite 
na 3131.

OTROŠKA HRANA
• Čoko
• Čokolešnik
• Čokolešnik Fitness
• Podravka 
• 500 g
Redna cena: od 4,29 €

NAMAZ LINO LADA
• Milk
• Duo
• Gold
• Podravka 
• od 700 do 750 g
Redna cena: od 4,29 €

AKCIJA

-20%

AKCIJA

-20%

NAGRADNI 
IZDELKI

NAGRADNI 
IZDELKI

13



SUPER CENA

3,49
SLOVENSKI 
ČESEN
• pakirano
• 500 g

SUPER CENA

0,99

JABOLKA 
IDARED

• cena za 1 kg

SUPER CENA

0,69 SLOVENSKO 
MLADO ZELJE
• cena za 1 kg

SUPER CENA

0,79

SLOVENSKE 
BUČKE
• cena za 1 kg

SUPER CENA

1,49

BUČE 
HOKAIDO
• cena za 1 kg

SVEŽE IN DOMAČE

14



SUPER CENA

0,49

LUBENICE
• cena za 1 kg

SUPER CENA

1,69

NEKTARINE
• cena za 1 kg

SUPER CENA

0,99

SLIVE SVEŽE
• cena za 1 kg

SUPER CENA

1,99

BELO GROZDJE
• cena za 1 kg

3,99
2,99

—25%

CHIA 
SEMENA
• 250 g

4,89
3,89

—20%

PISTACIJE 
ÜLTJE
• pražene in soljene
• Intersnack 
• 150 g

2,19
1,59

—27%

SUHE 
MARELICE
FRUIT FOR 
SNACK
• Sdoukos 
• 100 g

SVEŽE IN SEZONSKO

15



ZA POPOLNO ŽAR POJEDINO
*P
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MOJSTRSKA 
PLOŠČA
• postrežno* • cena za 1 kg
Pripravljeno v mesnici Tuš.

SUPER CENA

4,49

SUPER CENA

7,99
SUPER CENA

4,19

SUPER CENA

8,59SVINJSKI KARE S KOSTJO
• postrežno*
• cena za 1 kg

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

PIŠČANČJE PRSI S KOŽO
• Izbrana kakovost
• postrežno*
• cena za 1 kg

MLADO GOVEJE PLEČE
• Izbrana kakovost
 vakuumsko pakirano ali postrežno*
• cena za 1 kg

SUPER CENA

5,99
ZAČINJENA SVINJSKA REBRA
• postrežno*
• cena za 1 kg
Pripravljeno v mesnici Tuš.

SUPER CENA

4,99

V TUŠ SUPERMARKETIH
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IZDELKI PIKNIK
• Izbrana kakovost
• Ognjene perutničke
• Grill perutničke
• Hrustljava krilca
• pakirano • Perutnina Ptuj • 800 g
Redna cena: od 5,79 €

AKCIJA

-20%

4,99
3,99

—20%

LESKOVAČKI ČEVAPČIČI ANTON
• pakirano
• Meso Kamnik 
• 450 g

5,49
3,99

—27%
GOVEJI BURGER
Z ANGUSOM
• pakirano
• Celjske mesnine 
• 400 g

SVEŽE 
IZ RIBARNICE

12,99
8,99

—30%

ZLATOBROV-
ORADA

• 300/400
• cena za 1 kg

SVEŽA 
SKUŠA

• cena za 1 kg
Redna cena: od 6,79 €

AKCIJA

-30%

4,99
3,99

—20%

SVEŽI MOL
• cena za 1 kg

Ponudba velja v poslovalnicah s postrežno oz. pakirano ribarnico. 17



NAREZEK SLIM & FIT 
• piščančje prsi
• dimljene puranje prsi
• dimljena puranja šunka
• Perutnina Ptuj 
• 100 ali 200 g
Redna cena:
od 1,55 €

SVEŽE IZ DELIKATESE

MORTADELA 
KRALJICA 

• postrežno
• Celjske mesnine 

• cena za 1 kg 
Popust se obračuna 

pri blagajni.

14,49
9,99

—31%

4,99

ČAJNA KLOBASA
• vakuumsko pakirano
• Tuš 
• 400 g
Redna cena:

7,49
5,49

—26%

ZIMSKA SALAMA
• vakuumsko pakirano
• Zlata dolina 
• 500 g

AKCIJA

-25%

11,99
7,99

—33%

ŠUNKARICA ANTON
• postrežno
• Meso Kamnik 
• cena za 1 kg 
Popust se obračuna pri blagajni.

6,99
3,99

—42%

ŠUNKA PIZZA MICA
AVE
• postrežno
• Panvita MIR 
• cena za 1 kg 
Popust se obračuna pri blagajni.

18



PREŠANA MESNA SLANINA
• postrežno • Kras • cena za 1 kg 
Popust se obračuna pri blagajni.16,49

9,99
—39%

9,79
6,49

—33%

SIR EDAMEC MU
• Ljubljanske mlekarne 
• cena za 1 kg

10,99
6,99

—36%

ZASEKA
• Panvita MIR 
• cena za 1 kg 
Popust se obračuna pri blagajni.

2,79
1,99

—28%

BELI SIR ZELENE DOLINE
• Mlekarna Celeia 
• 250 g

3,29
2,29

—30%

NAREZEK DALMATINSKI PRŠUT
ANDRO
• 100 g

3,39
2,49

—26%

SIR MOZZARELLA PALADIN
• Bayerische Milchindustrie 
• 250 g

3,99
2,99

—25%

HRENOVKE S SLANINO
IN EMENTALCEM
• Radatz 
• 300 g

19



SVEŽI MLEČNI IZDELKI

NAPITEK EMMI CAFFÈ LATTE
• Double Zero • Cappuccino • Macchiato
• 230 ml

1,69
1,35

—20%

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

MAJONEZA
• Hellmann's 
• 616 g 
• v kozarcu

3,09
2,49

—19%

MAJONEZA  
IN TATARSKA
• Majoneza, tuba, 240 g
• Tatarska Omaka  
v plastenki, 250 ml
Redna cena: od 2,27 €

AKCIJA

-20%

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.
4,09

2,99
—26%

SLADOLEDNI 
BOX KING
• več okusov 
• različne gramature
• Ledo
Redna cena: 
od 4,19€

SLADOLED
MINI QUATTRO
• različni okusi
• Ledo
• 900 ml

0,34
0,29

—14%

PUDING VINDIJA
• lešnik in čokolada
• čokolada
• vanilija
• Vindija 
• 125 g

1,65
1,19

—27%

1,19
0,89

—25%

KISLA SMETANA
MU CUISINE KREMFINA
• Ljubljanske mlekarne 
• 300 g

1,69
1,35

—20%

ALPSKO MLEKO 
BREZ LAKTOZE
• pol posneto
• polnomastno
• Ljubljanske mlekarne 
• 1 l

JOGURT LCA ZELENE DOLINE
• več vrst
• Mlekarna Celeia 
• 180 g
Redna cena: od 0,61 €

AKCIJA

-25%

TEKOČI JOGURT MU
• naravni 3,2 in 1,3 % mlečne maščobe
• sadni več vrst
• Ljubljanske mlekarne 
• 500 g
Redna cena: 1,19 €

AKCIJA

-18%
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LEDENA KAVA
• Pomurske mlekarne 

• 1 l

1,45
0,89

—38%

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

KRUH
• lokalna ponudba • Dolenjski hlebec, 1 kg 
• Domači črni, 1 kg • Angleški, 500 g 
• Mlinarjev, 1 kg • Gorenjc polbeli, 1,5 kg 
• Žito • postrežno • cena za 1 kg 
Redna cena: od 3,19 €

AKCIJA

-20%

1,65
1,29

—21%

KORNET CORNETTO DRAGON
• 120 ml

1,95
1,49

—23%

SVEŽI KREMNI SIR
ABC CLASSIC
• Belje 
• 200 g

KRALJEVA ŠTRUČKA
• postrežno
• Pekarna Pečjak 
• 90 g
Redna cena za 1 kos: 0,57 €

1,99

KRUH ZLATA POGAČA
• postrežno
• Pekarna Geršak 
• 500 g
Redna cena:

1,59

VIŠNJEV ZAVITEK S 
SKUTO PREMIUM
• postrežno
• Pekarna Pečjak 
• 200 g
Redna cena:

0,39

OB NAKUPU 
2 ALI VEČ

kos
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ODLIČNO IN KAKOVOSTNO

REZANCI
WAI WAI

• z okusom kozic
• z okusom piščanca
• z okusom zelenjave
• z okusom govedine

• 60 g

1,49
1,09

—26%

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

OMAKA 
• s paradižnikom in baziliko, 400 g 
• pesto po genoveško, 190 g
Redna cena: od 2,11 €

ŠPAGETI ŠT. 1
• najtanjši, 500 g

PIŠKOTI
• Nascondini s čokolado, 330 g
• Cioccograno, polnozrnati s čokolado, 330 g
Redna cena: od 2,65 €

POLNOZRNATI 
PIŠKOTI 
• Grancereale Croccante  
z žitaricami, 230 g

1,19
0,89

—25%

1,85
1,45

—21%

AKCIJA

-30%
AKCIJA

-25%

0,86
0,59

—31%

NAREZEK PIŠČANČJA
PIVŠKA MALICA DELATERA
• Delamaris 
• 150 g

1,95
1,55

—20%

ZELENJAVA ZA FRANCOSKO SOLATO 
NATURETA
• zamrznjeno
• Eta 
• 650 g

1,64
0,99

—39%

JAJČNE TESTENINE NAVIHANČKI
ZLATO POLJE
• Žito 
• 500 g

ZLATO POLJE
• 3 riži, 800 g
• 3-barvni mix, 800 g
• 3 žita, 1 kg
• vakuumsko pakirano
• Žito
Redna cena:
od 4,12 €

AKCIJA

-25%

JUHA MAGGI
• izbrane, več vrst
• Nestlé 
• od 47 do 70 g
Redna cena:
od 0,89 €

AKCIJA

-25%
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MUESLI ZLATO POLJE
• Sport müsli, več vrst, 375 ali 750 g
• kaša, več vrst, 50 g
• Žito • 750 g
Redna cena: od 0,93 €

AKCIJA

-25%

9,07
7,25

—20%

OLJČNO OLJE
• Gea 
• 1 l

2,59
2,09

—19%

RASTLINSKO
OLJE CEKIN
• Gea 
• 1 l

PAŠTETA ARGETA TUNA 
• 95 g
Redna cena za 1 kos: 1,34 €

2,79
2,19

—21%

KREMNI NAMAZ NUTELLA
• Ferrero 
• 200 g

RIBA Z ZELENJAVO
• Weekend
• Izola Brand
• Delamaris 
• 125 g
Redna cena:
od 1,59 €

AKCIJA

-25%

BREZ
GLUTENA

1,07

OB NAKUPU 
2 ALI VEČ

kos
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ODLIČNI PRIGRIZKI

KEKSI PLAZMA 
• celi • mleti 

• Bambi • 300 g
Redna cena: od 2,26 €

2,19
1,59

—27%

KEKSI MILKA
• Choco Minis • Choco Cow
•  Lila Stix • Choco Grains
• Mondelez • od 112 do 150 g 
Redna cena: od 1,25 €

MLEČNA ČOKOLADA 
MILKA
• mlečna • celi lešnik • Noisette
• jagoda in jogurt
• Mondelez • 100 g
Redna cena: od 1,14 €

KEKSI MILKA
• Sensation Oreo, Soft Inside ali Choko
• Choco Brownie •  Choco Creme
• Mondelez • od 150 do 260 g
Redna cena: od 1,99 €

BISKVIT BARNI
• Fun Sandwich Original ali 
Chocolate
• Mondelez • 180 g

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

AKCIJA

0,99
AKCIJA

0,89
AKCIJA

1,49

AKCIJA

-20%

POLNOZRNATI KEKSI LEIBNIZ
• 2 + 1 gratis
• Bahlsen 
• 600 g

1,49
1,05

—29%

BONBONI HITSCHLER SOFTI
• 175 g

3,63
2,75

—24%

MLEČNA ČOKOLADA
GORENJKA
• s celimi lešniki
• Žito 
• 250 g

ČAJNO PECIVO
• Lada
• Lilly
• Kraš 
• 220 g

LIZIKA
• več vrst 
• od 16 do 50 g
Redna cena:
od 0,95 €

AKCIJA

-20%

GRATIS 2 + 1

4,38
1,45

0,99
—31%
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ČIPS PRINGLES
• Original • paprika 
• kisla smetana in čebula
• 165 g
Redna cena: od 2,51 €

AKCIJA

-30%

2,45
2,20

—10%

KAVA BARCAFFÈ CLASSIC
ORIGINAL
• mleta
• 200 g

od 2,09
1,67

—20%

KAVOVINA FRANCK
• več vrst 
• 250 g

2,19
1,75

—20%

SLANO PECIVO CHIO
MAXI MIX
• Intersnack 
• 250 g

6,99
5,59

—20%

KAVA NESCAFÉ
• Mild
• Kräftig
• Nestlé 
• 200 g

VAFELJ FRONDI
• kakav
• nugat
• kakav in mleko
• Kraš 
• 250 g
Redna cena: od 1,54€

AKCIJA

-22%
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SVEŽA POLETNA OSVEŽITEV

SADNI SIRUP 
FRUPI

• bezeg
• Vital • 1 l

2,56
1,49

—41%

0,64
0,49

—23%

NARAVNA MINERALNA VODA 
JAMNICA
• gazirana 
• 1,5 l

0,79
0,59

—25%

PIJAČA SKY COLA
• gazirana 
• 1,5 l

0,98
0,79

—19%

PIJAČA MULTI SOLA
• Pivovarna Laško Union 
• 1,5 l

1,19
0,89

—25%

PIJAČA DANA VITAMIN
• Immuno
• Active Fit
• Detox 
• 0,75 l

1,19
0,95

—20%

PIJAČA FRUCTAL CLASSIC
• Limonada
• Malinada 
• 1 l

1,39
1,25

—10%

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

ENERGIJSKA 
PIJAČA RED BULL
• več vrst • 250 ml
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VINO 
CHARDONNAY

• alk. 12,5 % vol. 
• Goriška Brda • 1 l 
Minister za zdravje 

opozarja: Prekomerno 
pitje alkohola 

škoduje zdravju.

3,29
2,49

—24%

0,99
0,84

—15%

PIVO ZLATOROG 0,0%
• Pivovarna Laško Union 
• 0,5 l

1,13
0,99

—12%

BREZALKOHOLNO PIVO
ERDINGER
• limona
• grenivka 
• 0,33 l

5,94
4,99

—15%

PIJAČA RADLER
• grenivka
• alk. 2 % vol.
• Pivovarna Laško Union 
• 6 x 0,5 l
Minister za zdravje
opozarja:
Prekomerno
pitje alkohola
škoduje zdravju.

6,19
5,39

—12%

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

SONČNA 
OČALA
• več vrst
Širina ponudbe je 
odvisna od asortimana v 
posamezni poslovalnici.
Ponudba ne velja v 
franšizah Tuš.
Redna cena: od 6,59 €

AKCIJA

-30%
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NEGA IN KOZMETIKA

OTROŠKE 
HLAČNE 
PLENICE 
PAMPERS 
PREMIUM 
CARE
• več vrst
• različna pakiranja
Redna cena: 16,49 €

AKCIJA

-30%

3,39
2,19

—35%

5,49
3,59

—34%

OTROŠKI GEL ZA PRHANJE
NIVEA 2 V 1
• Magic Apple
• Sparkle Berry 
• 250 ml

14,99
8,99

—40%

DETERGENT ARIEL
• za strojno pranje perila 
• prašek Regular, 40 pranj, 2,6 kg
• gel Mountain Spring, 40 pranj, 2,2 l
• gel Sensitive Skin, 35 pranj, 1,925 l

2,99
2,24

—25%

GOBASTE KRPE VILEDA
• 18 x 20 cm • izjemno vpojna in obstojna • »Extra hygiene« 
obdelava krpe preprečuje nastajanje neprijetnega vonja v krpi
 • 3/1

5,99
3,89

—35%

MEHČALEC ZA PERILO LENOR
• Spring Awakening, 1,8 l 
• Sensitive, 1,8 l
• Gold Orchid, 1,42 l

KREMA BLEND-A-DENT
• za pričvrstitev zobnih protez 
• Original
• Neutral
• 47 g

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

BARVA ZA LASE 
SYOSS
• Oleo Intense in Baseline
• več odtenkov
Redna cena: od 6,29 €

ŠAMPONI IN 
BALZAMI ZA 
LASE SYOSS
• več vrst
• 200 ali 440 ml
Redna cena: od 3,99 €

AKCIJA

-25%
AKCIJA

-25%
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HERBAL ESSENCES
• šampon, več vrst, 380 ali 400 ml
• balzam, več vrst, 275 ali 360 ml
• olje Pure Aloe + Avocado Oil, 100 ml
• maska Argan oil, 450ml

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

AKCIJA

-25%

IZDELKI ZA
OSEBNO NEGO
PALMOLIVE
• več vrst
• različne gramature
in militraže
Redna cena: od 0,79 €

AKCIJA

-30%

IZDELKI O.B. IN CAREFREE
• več vrst 
• različna pakiranja
Redna cena:
od 1,25 €

AKCIJA

-25%

8,29
6,64

—19%

REPELENT AUTAN TROPICAL
• pršilo pred piki insektov
• dolgotrajna zaščita
• 100 ml

11,99
8,99

—25%

OTROŠKE BOMBAŽNE
TETRA PLENIČKE
• z različnimi potiski
• 100% bombaž
• dimenzija pleničke cca 70 x 70 cm
• 3 kosi v kompletu

DEZODORANT REXONA
• sprej, različni vonji, 150 ali 250 ml
• stick, različni vonji, 40 ali 50 ml
• roll-on, različni vonji, 50 ml
Redna cena: od 3,09 €

AKCIJA

-30%

ROBČKI PAMPERS
• izbrani, več vrst 
• različna pakiranja
Redna cena: od 1,49 €

AKCIJA

-25%

ČISTILNI ROBČKI NIVEA
• več vrst 
• 20/1 ali 25/1
Redna cena: od 4,49 €

AKCIJA

-35%

IZDELKI ORAL-B ZA HIGIENO 
USTNE VOTLINE
• ustna voda, 500 ml
• zobna pasta, več vrst, 75 ml
• zobna ščetka, različnih pakiranj
Redna cena: od 2,29 €

AKCIJA

-35%

V TUŠ SUPERMARKETIH
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2,54
1,79

—29%

VEČNAMENSKO ČISTILO STELEX
• Original
• Brilijant
• Flower
• z razpršilko
• 750 ml

ZA ČIST IN UREJEN DOM

WC OBEŠANKE 
DOMESTOS
• več vrst • 2/1 ali 3/1
Redna cena: od 3,99 €

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

SILAN
• mehčalec za perilo 
• 800 ali 900 ml,
več vrst

SOMAT
• detergenti in dodatki za strojno pomivanje posode  
• izbrani, več vrst
• različna pakiranja in militraže oz. gramature
Redna cena: od 2,39 €

PRIL
• detergent za ročno pomivanje posode  
• 450 ml, več vrst

PERSIL
• detergent za strojno pranje perila  
• gel, izbrani, 3 l, 60 pranj ali 2,7 l, 54 pranj, več vrst 
• prašek, 3,38 kg, 52 pranj, več vrst
• kapsule, Discs Color ali Regular, 38 pranj, Power Caps 
Universal Doypack, 48 pranj 2021

AKCIJA

-40%
19,99

12,98
—35%

2,99
1,94

—35%

1,59
1,19

—25%

10,49
7,89

—24%

OMELO VILEDA UNIVERSAL
• z držalom
• tanka vlakna za temeljito pometanje prahu
• trapezna oblika za pometanje v kotih, po robovih
• primerna za vse vrste talnih površin

59,99
29,99

—50%

KOMPLET ZA ČIŠČENJE TAL VILEDA 
TURBO MOP  
• resa in vedro s pedalom za učinkovito ožemanje • unikatni 
mehanični vrtljiv sistem za ožemanje, za čiste in suhe roke 
• komplet je primeren za čiščenje vseh vrst trdih talnih površin: 
ploščic, laminata in parketa

4,39
2,89

—34%

PREMIUM TOALETNI
PAPIR VIOLETA
• bombaž
• sivka
• 3-slojni 
• 10/1

UNIVERZALNO ČISTILO AJAX
• izbrani, več vrst 
• 1 l
Redna cena:
od 2,99 €

AKCIJA

-33%

-50%
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Unovčite lahko 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuš klub kartico ali Diners Club Tuš kartice (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 -50 % popust, iz IN ponudbe za imetnike Diners Club Tuš kartice, 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. Kupon ni unovčljiv v spletnem supermarketu hitrinakup.com.

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 predložitvi Tuš klub kartice ali Diners Club Tuš kartice. Popust 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 -50 %, iz IN ponudbe za imetnike Diners Club Tuš kartice, 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, 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 pripomočke, SIM kartice in predplačniške pakete mobilnih 
operaterjev, vrednostnice za mobilne telefone, nakup darilnih bonov ali vrednostnih kartic, povratno embalažo, 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 odplačevanja 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. Kupon ni unovčljiv v spletnem supermarketu hitrinakup.com.

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 4. 8. do 10. 8. 2021 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. Prodaja izdelkov, ki so v akciji poteka tudi v trgovinah, ki posameznih akcijskih izdelkov nimajo 
v rednem asortimentu in v na novo odprtih trgovinah. 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

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

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

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

Kupon velja v trgovinah in franšizah Tuš za nakup enega ali več izdelka Alpsko mleko, polnomastno, Ljubljanske mlekarne, 6 x 1 l. Unovčljiv je le enkrat (ali iz letaka ali iz e-obveščanja ali iz 
mobilne aplikacije) ob predložitvi Tuš klub kartice. Stranka je dolžna obvestiti blagajničarko/blagajnika o uveljavitvi kupona, preden le ta zaključi račun. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. 
Ista oseba ne more opraviti več zaporednih nakupov z večimi Tuš klub karticami. Na izdelek, za katerega se uveljavlja ta kupon se ne obračunajo ugodnosti za nakup. V primeru obročnega 
odplačevanja kupona ni mogoče uveljavljati. Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike in je unovčljiv za količine primerne za gospodinjstva. Kupon ni unovčljiv 
v spletnem supermarketu hitrinakup.com.

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

KUPON

POPUST TAKOJ
ENKRAT OD TORKA, 3. 8.
DO ČETRTKA, 5. 8. 2021

25%
POPUST

ALPSKO MLEKO, polnomastno
Ljubljanske mlekarne, 6 x 1 l

BIOSUŠILNIK HRANE GORENJE FDK 500 GCW
• za sušenje sadja, zelenjave, gob, zelišč, kruha, testenin
• moč: 450 W • premer pladnja približno 31 cm 
• nastavljiva temperatura med 35° in 70° C • časovni zamik z 19,5 urnim zamikom 
Ponudba ne velja v franšizah Tuš.

SOKOVNIK EDITION RED
• nerjaveče jeklo • zgornja posoda 7 l, srednji del 2,5 l, spodnji del - 
parni kotliček 3,8 l • stekleni pokrov z obročem iz nerjavnega jekla
•  primerno za vse vrste kuhališč

V TUŠ SUPERMARKETIH
66,69

49,99
—25%

V TUŠ SUPERMARKETIH
79,99

49,99
—37%

POSODA AURORA
• različni premeri: 30, 35 in 40 cm
• različne barve
Redna cena: od 3,39 €

AKCIJA

-25%

V TUŠ SUPERMARKETIH

PASIRKA S TREMI NASTAVKI 
• 20 cm
• pripomoček, ki vam olajša pasiranje
različnega sadja ali zelenjave
• material: nerjaveče jeklo

V TUŠ SUPERMARKETIH
18,49

12,99
—29%

PRIPOMOČKI ZA VLAGANJE
• kozarci, različne velikosti • steklenice
• pokrovi, različni motivi in dimenzije
• mrežice • zapiralka za pokrove
Širina ponudbe je odvisna od asortimana
v posamezni poslovalnici.
Redna cena: od 1,35 €

AKCIJA

-25%

APARAT ZA VAKUMIRANJE 
VIVAX VS-120
• z aparatom za vakumiranje bodo živila dlje časa ohranila 
kvaliteto in svežino • enostaven za uporabo
Ponudba ne velja v franšizah Tuš.

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 in ne velja v spletni Tuš drogeriji. Kupon ne velja 
na akcijsko 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 pakete 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 akcijsko 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 primeru obročnega odplačevanja kupona ni mogoče uveljavljati. Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. 
Kupon ni unovčljiv v spletnem supermarketu hitrinakup.com.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

NAKUPA 
VAM KOT 
D*NAR 
VRNEMO

KUPON

10-99%

ENKRAT OD PETKA, 6. 8.,
DO PONEDELJKA, 9. 8. 2021

na Tuš klub kartico
ob nakupu nad 20 €.

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

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

KUPON

TOREK, 3. 8. ALI
ČETRTEK, 5. 8. 2021

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

POPUST TAKOJ

25% POPUST ZA
IZDELEK PO 
VAŠI IZBIRI

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

POPUST ZA
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

KUPON

ČETRTEK, 22. 7.
ALI PETEK 23. 7. 2021

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

25%

99,99
49,99

—50%

V TUŠ SUPERMARKETIH
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080 13 10www.tus.si TUSSLOVENIJA

ZA NAJVIŠJE 
PRIHRANKE!

Od ČETRTKA, 5. 8., do SOBOTE, 7. 8. 2021

CENE

PIŠČANČJA POSEBNA
• Meso Izdelki Žerak
• 1 kg

DETERGENT JAR
• za ročno pomivanje posode 
• več vrst
• od 350 ml do 1,35 l

DESERT NA PALČKI KONTIKI
• Ledo 
• 70 ml
Redna cena za 1 kos: 0,69 €

PAPIRNATE BRISAČE PALOMA
SUPER CARE PRO FOOD
• 3-slojne 
• 2/1

PIJAČA ORA EXOTIC
• gazirana
• Radenska 
• 0,33 l
Redna cena za
1 kos: 0,53 €

SVINJSKI VRAT
S KOSTJO

• postrežno* 
• cena za 1 kg

Izjemna SENIOR SREDA, 4. 8. 2021
VITAMIN B12

• Nutrilab
• 60 kapsul

7,29
4,35

—40%

VREDNOSTI PRVEGA NAKUPA
kot D*NAR na vašo kartico

SENIORJI PRIHRANITE

11% 

10,50

OB NAKUPU 
KARTONA (30 kos)

0,35

OB NAKUPU 
PLATOJA (24 kos)

kos

NAPOLITANKE 
VOĆNE KOCKE
• Koestlin 
• 740 g

TRGOVINE

2,79
1,79

—35%

3,49
2,14

—38%

3,29
1,79

—45%

7,29
3,99

—45%

3,89
2,76

—29%

Velja za člane Senior kluba na izbran dan do razprodaje zalog. Popusti se ne seštevajo. Ob nakupu izdelkov se kuponi in ostale ugodnosti ne obračunajo.

za kos 0,35



VABLJENI V PRENOVLJEN

MARKET Črnomelj

ZLOŽLJIV ELEKTRIČNI 
ŽAR ELIT CGI-2000A
• moč: 2000 W
• dimenzija žar plošče: 29 x 23,5 cm

V Tušu cene 
ostajajo nizke

Sledite oznaki 
Trajno znižano in prihranite

POMURSKO 
LEJKO MLEKO
• 1,5 % mlečne maščobe
• z vitamini
• Pomurske mlekarne
• 1 l TRAJNO

ZNIŽANO

Ponudba iz kataloga velja
od srede, 4. 8. do torka, 10. 8. 2021
oz. do odprodaje zalog.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

NAKUPA 
VAM KOT 
D*NAR 
VRNEMO

KUPON

10-99%

ENKRAT OD PETKA, 6. 8.,
DO PONEDELJKA, 9. 8. 2021

na Tuš klub kartico
ob nakupu nad 20 €.

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

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

KUPON

TOREK, 3. 8. ALI
ČETRTEK, 5. 8. 2021

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

POPUST TAKOJ

25% POPUST ZA
IZDELEK PO 
VAŠI IZBIRI

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

KUPON

POPUST TAKOJ
ENKRAT OD TORKA, 3. 8.
DO ČETRTKA, 5. 8. 2021

25%
POPUST

ALPSKO MLEKO, polnomastno
Ljubljanske mlekarne, 6 x 1 l

62,99
37,69

—40%

0,99
0,89

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

POPUST ZA
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

KUPON

ČETRTEK, 5. 8.
ALI PETEK 6. 8. 2021

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

25%


