
Ponudba iz kataloga velja
od srede, 20. 10. do torka, 26. 10. 2021
oz. do odprodaje zalog.

ZA ČLANE TUŠ KLUBATOREK, 19. 10. ALI
ČETRTEK, 21. 10. 2021

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

POPUST TAKOJ

25%

KUPON

POPUST ZA
IZDELEK PO 
VAŠI IZBIRI

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

POPUST ZA
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

KUPON

ČETRTEK, 21. 10. ALI
PETEK, 22. 10. 2021

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

25%

VELIKE AKCIJE

PEČENKA 
S KOŽO, 

SVINJSKO 
STEGNO BREZ 

KOSTI
• vakuumsko pakirano ali 

postrežno* 
• cena za 1 kg 7,29

3,89
—46%

2,30
1,15

—50%

NEKTAR 
DANA
• jagoda 
• 1 l

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

NAKUPA VAM 
KOT D*NAR 
VRNEMO

KUPON

10-99%

ENKRAT OD PETKA, 22. 10.,
DO PONEDELJKA, 25. 10. 2021

na Tuš klub kartico
ob nakupu nad 20 €.

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

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

KUPON

POPUST TAKOJ
ENKRAT OD TORKA, 19. 10.
DO ČETRTKA, 21. 10. 2021

25%
POPUST

SIRUP FRUPI
več okusov

Vital,  1 l
Redna cena: 

od 2,09 € 

NIZKE CENE

TOALETNI PAPIR 
VIOLETA
STRONG & SOFT
• breskev • 3-slojni • 10/1

3,49
1,99

—42%



VSAK DAN VELIKE AKCIJE 
IN NIZKE CENE

VI STE IZBRALI, MI SMO ZNIŽALI CENE 

Na naših policah vas vsak dan čaka veliko kakovostnih izdelkov 
priznanih blagovnih znamk.

Z nakupi v trgovinah Tuš ste izbrali izdelke, ki smo jih poimenovali 
prodajne zvezde in vam jih sedaj ponujamo po znižani ceni.
Več na tus.si

-25%

AKCIJA ČAJ 1001 CVET
• Vroči ingver, 40 g
• Sočna breskev, 50 g
• Žito 
Redna cena: od 1,95 €

-25%

AKCIJA

ŠAMPON 
ILIRIJA
• breza
• kopriva
• 230 ml
Redna cena: 1,65 €

KISLO ZELJE 
NATURETA GRUNT
• Eta • 500 g

0,99
—16%

1,19

KISLA REPA 
NATURETA 
GRUNT
• Eta • 500 g

1,19
—11%

1,35

PIŠČANČJE 
HRENOVKE 
NJAMI
• brez ovoja
• vakuumsko pakirano
• Pivka • 200 g

1,25
—30%

1,79

FRANCOSKI ROGLJIČ
• z mareličnim nadevom • postrežno
• Pekarna Pečjak • 70 g

0,43
—21%

0,55

JEDILNA ČOKOLADA 
GORENJKA CHEF
• Žito • 200 g

1,49
—23%

1,95

MEHČALEC 
ZA PERILO 
LENOR
• izbrani, več vrst
• od 504 ml do 1,8 l

3,89
—35%

5,99
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- 50 %

4,39
2,19

—50%

ALU FOLIJA
ALU-FIX
• 30 cm/30 m

0,58
0,29

—50% NARAVNA
MINERALNA
VODA DANA
• gazirana 
• 1,5 l

1,85
0,92

—50%

TESTENINE 
ZLATO POLJE
JAJČNI 
POLŽKI 28 
• Žito 
• 500 g

2,49
1,24

—50%
KEKSI
COOKIE YOUR LIFE
HERRY
• Dr Gerard • 300 g

2,99
1,49

—50%

POSEBNA KLOBASA
Z’DEŽELE
• Celjske mesnine • 400 g

—50%

DETERGENT SOMAT
• za strojno pomivanje posode
• gel, izbrani, več vrst,  
• tablete, izbrani, več vrst
• različne litraže in pakiranja
Redna cena: od 15,99 €

17,99
8,99

—50%
DEŽNIKI 
BENETTON
• različni modeli in barve 
Širina ponudbe odvisna od 
asortimana poslovalnice.

0,59
0,29

—50%
JOGURT JOGOBELLA
• panna cotta 
• Special Edition s čokolado
• več okusov
• Zott • 150 g

VELIKE AKCIJE
NIZKE CENE
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Navdihi iz italijanske Navdihi iz italijanske 
kuhinjekuhinje

4,5 L

-60%
V trgovinah in franšizah Tuš ter Tuš drogerijah 
zbirajte točke zvestobe

 od 20. 10. 2021 do 18. 1. 2022 in 

pridobite do 60 % popusta na izbrane 
kuhinjske aparate iz linije Delimano Dolcevita. 

Namizni mešalnik

• 3 nastavki: za mešanje, stepanje in gnetenje
• planetarno gibanje
• 10 stopenj hitrosti in pulzna tehnika

Redna cena:
13998€

6999€
+ 10 TOČK

Večnamenski kuhalnik

• 16 programov
• zaščita pred pregrevanjem in časovnik
• funkcija samodejnega ogrevanja 
• kapaciteta 5 L
• obroke skuhajte hitreje in z manj energije 
• v hrani ohranite več vitaminov in mineralov

Redna cena:
7998€

3999€
+ 5 TOČK

Več na www.tus.siVeč na www.tus.si

22,49
11,24
—50%

SET KRP ZA 
SUHO IN 
MOKRO 
BRISANJE 
SWIFFER  
• z držalom in krpami

10,49
5,24

—50%

BRISALNI 
SET ZA PRAH 
SWIFFER XXL
• teleskopsko držalo in 
2 krpi

Izdelki Izdelki 
dobaviteljev,  dobaviteljev,  
ki vam prinesejo ki vam prinesejo 
dodatne nalepke dodatne nalepke 
zvestobezvestobe
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360 ml180 ml

250 ml 1,7 L1 L

600 mlKontaktni žar in opekač 
sendvičev

• možnost spremembe v odprt 
180-stopinjski raven žar

• uravnavanje temperature
• snemljive plošče, primerne 

za pomivanje v 
pomivalnem 
stroju

Redna cena:
9998€

4999€
+ 5 TOČK

Izdelek ni na voljo 
v drogerijah.

Izdelek ni na voljo v drogerijah.

Magicbullet

• naredite si svež in 
zdrav napitek

• majhen in kompakten
• učinkovit in 

vsestranski
• s pulzno tehniko

Redna cena:
5998€

2999€
+ 5 TOČK

Grelnik vode

• lučka indikatorja
• funkcija samodejnega izklopa
• enostavno čiščenje in 

shranjevanje kablov

Redna cena:
3598€

1799€
+ 5 TOČK

Stekleni grelnik vode

• funkcija samodejnega izklopa
• prostor za shranjevanje kabla

Redna cena:
2998€

1499€
+ 5 TOČK

Električni lonček

• praktičen brezžični lonček
• z lučko indikatorja moči

Redna cena:
3748€

1499€
+ 5 TOČK

Razpršilo za olje

• priročna steklenička
• velik kot pršenja
• primerna za doziranje olja, kisa, 

vina, limoninega soka ali vode

Redna cena:
1398€

699€
+ 2 TOČKI

Sekljalnik

• delovanje z enim dotikom
• dvojno rezilo iz nerjavečega 

jekla
• sekljajte brez napora

Redna cena:
2498€

999€
+ 5 TOČK

Kuhinjska tehtnica

• meri težo in prostornino
• z LCD zaslonom
• snemljiva skleda iz 

nerjavečega jekla

Redna cena:
2998€

1499€
+ 5 TOČK
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po recepturi ane roš

KO VAS PREMAMI 
SLADKA OSVEŽITEV

EKSKLUZIVNO V TUŠU

3,99

DULCE DE 
LECHE 
SLADKI 
NAMAZ
• 160 g

3,99

TOFFEE  
SLADKI 
NAMAZ
• 160 g Pričarajte si sladke trenutke 

z namazoma Dulce de Leche 
in Toffee. Prvi vas bo v novo 
dimenzijo uživanja popeljal 
s skoraj popolno teksturo 
iz posoškega planinskega 

mleka, drugi pa vas bo 
navdušil z aromo lešnikov in 

izbranih začimb.

 iz 
slovenskega 

mleka

 iz 
slovenskega 

mleka

PIJAČA S ŠTIRIMI 
OKUSI
• Radenska
• 0,25 l
• narejeno s slovensko 
naravno mineralno vodo 
Radenska Kraljevi vrelec

0,99

nizka 
energijska 
vrednost

Izberite novo osvežitev - 
Radensko z aromo kumare, 
bergamotke, roza popra in 
poprove mete. Postrezite jo 
samostojno, v elegantnem 
kozarcu s kockami ledu, 
rezino kumare, limete in 

lističi sveže mete. Odlično se 
izkaže tudi v koktajlu z ginom, 
osvežilni različici gin tonika.
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bogata 
mešanica 

začimb
počasi 

dimljeno 
18 ur

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. 

PULLED PORK
NATRGANA SVINJINA
• 400 g

9,99

OMAKA ZA
NATRGANO 
SVINJINO
• 200 ml

3,49

EKOLOŠKO

V TUŠ SUPERMARKETIH V TUŠ SUPERMARKETIH

V TUŠ IZBRANIH 13V TUŠ IZBRANIH 13 Ne velja v franšiznih poslovalnicah.
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

ANIN VINSKI IZBOR

Svojstveno vino, ki vas bo zapeljalo s
cvetličnimi notami in medenim 

zaključkom.

Kulinarično popolnost pričara v 
kombinaciji s sočno sladico pripravljeno s 

sladkim namazom Ane Roš&Tuš.

Vino, ki prepriča z neverjetno svežino
bezgovih cvetov in zrele marelice.

Slastna natrgana slovenska svinjina 
vas bo navdušila ob kozarčku vina 
Bohem.

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

17,99

VINO 
RAINBOW
• Eko kmetija 
Valentan
• Štajerska Slovenija 
• 2019
• belo • suho
• alk. 13 % vol.
• 0,75 l

19,99
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KISLO 
ZELJE
• Tuš
• 1 kg

1,69

DOMAČI 
MLINCI
• Mlinotest 
• 250 g1,95

1,29
—33%

AJDOVI 
ŽGANCI
ZLATO POLJE
• hitra priprava
• Žito 
• 250 g

1,75
1,29

—26%

PEČENO ZELJE 
S PANCETO

Priprava
Zelje najprej pokuhamo 5 minut in ga dobro 
ocedimo, dodamo žlico zaseke ter 2/3 
nasekljane slanine, sol, poper, česen, in timijan 
ter vse enakomerno zmešamo. V pekač na dno 
postavimo panceto in nanjo zelje, polijemo z 
vinom ter pečemo v pečici na 180 stopinjah 
približno 20 minut.

Sestavine za 4 osebe
50 dag kislega zelja
150 g narezane pancete
1 dl belega vina
1 žlica zaseke
sol, poper, timijan, česen

ODLIČNA IZBIRA ZA DOMAČO POJEDINO

BUČNO 
OLJE
• Oljarna Petovar 
• 1 l13,02

10,99
—15%
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KRANJSKA KLOBASA
• pakirano v kontrolirani atmosferi
• Košaki 
• cena za 1 kg 
Popust se obračuna 
pri blagajni.

14,43
9,99

—30%

PREKAJENE ZADNJE KRAČE
• vakuumsko pakirano 
• cena za 1 kg 
Popust se obračuna 
pri blagajni.

6,99
3,99

—42%

KRVAVICE 
Z’DEŽELE
•  pakirano v kontrolirani 
atmosferi ali postrežno*
• Celjske mesnine 
• cena za 1 kg

6,69
4,99

—25%

PEČENICE AVE CHEF
• pakirano v kontrolirani atmosferi
• Panvita MIR 
• 450 g4,79

3,49
—27%
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MLADO 
GOVEJE PLEČE 
BREZ KOSTI
• Izbrana kakovost 
• postrežno*
• cena za 1 kg

*P
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VRHUNSKA KAKOVOST
Dnevno sveže iz Tuševe mesnice

8,59

SUPER CENA

PIŠČANČJA STEGNA
IN KRAČE
• Izbrana kakovost
• postrežno*
• cena za 1 kg

MLADI GOVEJI VAMPI
• rezani 
• postrežno*
• cena za 1 kg

4,99

SUPER CENA

3,29

SUPER CENA

MREŽNA PEČENKA, SVINJSKO PLEČE
• postrežno*
• cena za 1 kg
Pripravljeno v mesnici Tuš.

5,49

SUPER CENA

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

5,99

SUPER CENA

10,59
7,36

—30%

27,99
16,99

—39%

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

KMEČKO 
ZORJENO 
STEGNO
• vakuumsko pakirano
• kosi
• Kras
• cena za 1 kg

KJER DOZORI OKUS

DELIKATESNA
PLEČKA
• postrežno
• Kras
• cena za 1 kg

AKCIJA

-25%
AKCIJA

-20%

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

NATUR PREMIUM
• BBQ piščančji steak, 300 g
• Fit filetini, 300 g
• Texas filetini, 300 g
Redna cena: 3,99 €

HRENOVKE 
GOLICA
• Klasik in s sirom
• brez ovoja
• 200 g ali 400 g
Redna cena:
od 2,09 €

SVINJSKA ROLADA
S ŠUNKO IN SIROM
• postrežno*
• cena za 1 kg

V TUŠ SUPERMARKETIH

7,49

SUPER CENA
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TUŠ IZDELKI:
KAKOVOST PO 
UGODNI CENI

3,59
Redna cena:

PIŠČANEC
• pakirano
• Tuš • cena za 1 kg

5,29
Redna cena:

SVINJSKI ZREZKI
IZ LEDIJ
• pakirano • Tuš • 480 g

PIŠČANČJI POLPETKI AVE
• pakirano 
• Panvita MIR 
• 360 g

4,49
2,89

—35%

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

5,79
3,99

—31%

SVINJSKA REBRA BREZ KOŽE
• postrežno*
• cena za 1 kg

4,69

SUPER CENA

SVEŽE IZ RIBARNICE

Ponudba velja v poslovalnicah s samopostrežno in postrežno ribarnico.

-15%

AKCIJA

-10%

AKCIJA

-15%

AKCIJA

BRANCIN
• 300/400 g • cena za 1 kg
Redna cena: 13,59 €

ZLATOBROV-ORADA
• 300/400 g • cena za 1 kg
Redna cena: 11,49 €

ROMB
• cena za 1 kg
Redna cena: 18,99 €

11



SAVINJSKI 
ŽELODEC
• vakuumsko pakirano
• Celjske mesnine 
• 500 g

10,99
7,99

—27%

DELIKATESA IZ NAŠIH KRAJEV

ZIMSKA SALAMA
• vakuumsko pakirano
• Zlata dolina 
• 500 g

7,49
5,49

—26%

OCVIRKI
• kontrolirana atmosfera
• Kodila 
• cena za 1 kg 
Popust se obračuna 
pri blagajni.

17,89
12,78
—28%

LOKAVSKI PRŠUT
• vakuumsko pakirano
• Pršutarna s´Krasa 
• cena za 1 kg 
Popust se obračuna 
pri blagajni.

27,99
17,99
—35%

1,59
1,09

—31%

MORTADELA ELITA
• postrežno
• Kras 
• cena za 1 kg 
Popust se obračuna 
pri blagajni.

14,74
8,99

—39%

NAREZEK PIŠČANČJE PRSI
• curry
• poper
• Pivka 
• 100 g

11,99
9,59

—20%

6,99
4,29

—38%

14,79
11,79

—20%

13,99
9,79

—30%

Popust se obračuna pri blagajni. Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

PREKAJENO PLEČE
• vakuumsko pakirano
• Panvita MIR
• cena za 1 kg

ŠUNKA 
PIZZA MICA
• postrežno
• Panvita MIR
• cena za 1 kg

GRAJSKA
SALAMA
• vakuumsko pakirano
• Panvita MIR
• cena za 1 kg

PRLEŠKA TÜNKA
• vakuumsko pakirano
• Panvita MIR
• cena za 1 kg
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KOZJI SIR CHEVRETTE
• Frico 
• cena za 1 kg

TUŠ IZDELKI:
KAKOVOST PO 
UGODNI CENI

0,99
Redna cena:

SIRNI LISTIČI
ZA TOAST
• Tuš • 150 g

1,09
Redna cena:

TOPLJENI SIR 
• Natur • Mix
• Tuš • 140 g

0,99

RIBANI SIR
• Tuš 
• 75 g
Redna cena:

18,99
13,71
—27%

SIR JOŠT
• Ljubljanske mlekarne 
• cena za 1 kg

10,70
8,19

—23%

SIR EMENTALEC
• Pomurske mlekarne 
• cena za 1 kg

13,43
10,49
—21%
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KORUZNI 
KRUH
• postrežno
• Žito • 500 g

1,69
1,19

—29%

SVEŽE IZ PEKARNE

TOAST KLASIK
• Don Don 
• 500 g

2,09
1,67

—20%

JABOLČNI BUREK
• postrežno
• Pekarna Pečjak 
• 220 g

2,69
1,89

—29%

BELJAKOVINSKI KRUH
• postrežno
• Pekarna Brumat 
• 400 g

2,79
2,19

—21%

REZINA ČEBELJI PIK
• De la Crême 
• pakirano 2/1
• 300 g

3,09
2,39

—22%

KEKSI OREHOVI KIFELJČKI
• Pekarna Adamič
• 500 g

3,49
2,39

—31%

-30%

AKCIJA

PLETENICA 
• s sezamom
• z makom
• postrežno
• 90 g
Redna cena:
od 0,67 €

-15%

AKCIJA

ZLATI PREPEČENEC
• klasik
• polnozrnati
• Žito 
• 330 g
Redna cena:
od 1,84 €
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EXPRESNI OBROK

SVEŽE IZBRANE SESTAVINE

NAREJENO V SLOVENIJI

PREMAGAJTE JO ŠE VI Z NOVIMI 
SVEŽE PRIPRAVLJENIMI 
JEDMI TUŠ EXPRESS PO 
POGAČARJEVEM IZBORU.

POGAČARJEV RECEPT ZA 
PREMAGOVANJE LAKOTE 

od 2,89
Redna cena:

PODPIRAMO  
MLADE KOLESARJE

NAMAZ
• tunin, 125 g
• po grško, 200 g 
• andaluzijski, 200 g
Redna cena:

od1,75

MAVRIČNI 
TRIO 

OKUSOV

od 2,79

SOLATA
• s pečenim piščancem
• s kozicami
• s seitanom 
• 180 g
Redna cena:

od 1,45

SOLATA
• krompirjeva, 250 g
• ameriška z jogurtom, 250 g
• stročji fižol, 225 g
• francoska, 300 g
Redna cena:

Ponudba velja v izbranih trgovinah Tuš brez franšiznih prodajaln.

ODLIČEN 
DODATEK  NA 

OPEČENIH 
KRUHKIH

SENDVIČ POGAČAR
• za ravnince, z dimljenim lososom
• za hribolazce, s kozjim sirom in pestom
• za šprinterje, piščančje prsi in namaz z avokadom
• 170 g

OKUSEN 
GRIŽLJAJ 
IZBRANIH 
SESTAVIN

2,49

WRAP
• tuna in koruza
• pečeni piščanec
• mozzarella in pesto 
• 170 g
Redna cena:
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KEFIR KREPKI SUHEC
• 1,5 % mlečne maščobe
• 3,2 % mlečne maščobe
• 200 g

0,67
0,49

—26%

SVEŽI MLEČNI IZDELKI

0,95
0,69

—27%

KETCHUP
• Zvijezda
• Blagi, 500 g
• Pekoči, 500 g
• Pizza, 490 g

TRADICIONALNA 
MAJONEZA
• Zvijezda • 620 g

EKSTRA DEVIŠKO 
OLJČNO OLJE
• Zvijezda • 1 l

MARGARINA
• Zvijezda
• Namizna • Extra • 250 g

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.
1,49

1,19
—20%

3,19
2,49

—21%

9,99
7,99

—20%

-20%

AKCIJA

JOGURTOV NAPITEK ACTIMEL
• več okusov
• Danone 
• 6 x 100 g ali 10 x 100 g
Redna cena: od 2,72 €

TEKOČI JOGURT EGO
• več okusov
• Ljubljanske mlekarne 
• 500 g

1,19
0,89

—25%

KISLA SMETANA MILERAM
ZELENE DOLINE
• 18 % mlečne maščobe 
• Mlekarna Celeia 
• 400 g

2,17
1,59

—26%

DESERT MEGA MONTE
• Zott 
• 400 g

2,98
2,29

—23%

-25%

AKCIJA

NAMAZ MU
• mlečni, več okusov
• sirni, več okusov
• Ljubljanske mlekarne 
• 140 g
Redna cena:
od 1,65 €

16



ZAMRZNJENI IZDELKI
PEKARNE PEČJAK 
• več vrst • različne gramature
Redna cena: od 1,29 €

TUŠ IZDELKI:
KAKOVOST PO 
UGODNI CENI

0,89
Redna cena:

JUŠNA ZELENJAVA 
• zamrznjeno
• Tuš • 450 g

0,95
Redna cena: RUMENI STROČJI 

FIŽOL
• zamrznjeno
• Tuš • 450 g

6,49
Redna cena:

PANIRANI PIŠČANČJI 
CORDON BLEU
• zamrznjeno • Tuš • 750 g

5,99
4,49

—25%

KORENJE BABY
NATURETA
• zamrznjeno
• Eta 
• 450 g

1,48
1,19

—19%

POMMES FRITES
• zamrznjeno
• Tuš • 1 kgZELENJAVNI ZREZKI

• zamrznjeno
• Žito 
• 400 g

GOZDNI SADEŽI
NATURETA
• zamrznjeno
• Eta 
• 450 g

PIŠČANČJI MEDALJONI
• zamrznjeno
• Perutnina Ptuj 
• 750 g

8,99
5,99

—33%

-30%

AKCIJA

1,89
1,59

—15%

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

3,58
1,79

—50%
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KAKI VANILIJA
- PERSIMON
• cena za 1 kg

2,19

SUPER CENA

MANDARINE
• poreklo: Hrvaška
• cena za 1 kg

0,99

SUPER CENA

CVETAČA
• cena za 1 kg

1,29

SUPER CENA

INGVER
• cena za 1 kg

2,79

SUPER CENA

LIMONE
• cena za 1 kg

0,99

SUPER CENA

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

SLADKA KORUZA GOLD,
GRAH MLADI
• Bonduelle
• 3 x 170 ali 3 x 200 g
Redna cena: 2,29 €

RDEČI FIŽOL
• Bonduelle
• 400 g
Redna cena: 1,35 €

AKCIJA

-20%
AKCIJA

-20% DELIKATESNE 
KUMARICE
• Podravka • 670 g1,85

1,39
—24%

DOMAČA 
MARELIČNA 
MARMELADA
• Podravka • 860 g3,29

2,29
—30%
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Največ slovenskih 
pridelkov na enem mestu.

SLOVENSKO, LOKALNO, 
DOMAČE

SLOVENSKI 
KROMPIR
• pakirano
• 10 kg

4,90

SUPER CENA

SLOVENSKO ZELJE
• cena za 1 kg

0,49

SUPER CENA

SLOVENSKA ČEBULA
• pakirano
• 10 kg

4,90

SUPER CENA

SLOVENSKA JABOLKA 
JONAGOLD
• Izbrana kakovost
• cena za 1 kg

1,29

SUPER CENA

INDIJSKI 
OREŠČKI 
NATURA
• praženi in slani
• Marjan voće 
• 100 g

2,49
1,89

—24%

SEMENA 
CHIA 
NATURA
• Marjan voće 
• 100 g

1,49
1,09

—26%

SUHE 
BRUSNICE 
NATURA
• Marjan voće 
• 200 g

2,59
1,99

—23%
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IZDELKI BOOM BOX
• več vrst 
• različne gramature in litraže
Redna cena: od 0,79 €

VELIKE AKCIJE, NIZKE CENE

-20%

AKCIJA

SONČNIČNO
OLJE CEKIN
• Gea 
• 1 l

2,59
1,99

—23%

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

VEGETA
• Original
• Podravka 
• 250 g

1,90
1,59

—16%

JETRNA PAŠTETA
• Gavrilović 
• 50 g

0,69
0,49

—28%

4,99
3,74

—25%

TUNINA RIO MARE INSALATISSIME
• več vrst 
• 2 x 160 g

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

KNORR KREMNE JUHE
• Gobova juha z jurčki, 67 g 
• Bučna, 52 g
• Fižolova s testeninami, 101 g
Redna cena: od 1,19 €

KNORR BISTRE JUHE
• 123 juha, 84 g
• Blejska, 94 g 
• Goveja s testeninami, 101 g
Redna cena: od 0,99 €

KNORR KOCKE
• Goveja, 120 g  
• Kokošja, 120 g
• Zelenjavna, 120 g  
• Za golaž, 120 g
Redna cena: od 1,85 €

AKCIJA

-20%

KNORR FIX MEŠANICE
• za špagete, 60 g • Carbonara, 36 g
• za lazanjo, 56 g • Gyros, 40 g 
• Chilli con carne, 33 g 
Redna cena: 1,55 €

AKCIJA

-25%
AKCIJA

-20%
AKCIJA

-20%

OB NAKUPU
2 ALI VEČ

1,07
kos
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Ob nakupu Kotányi izdelkov v vrečkah v skupni vrednosti nad 4 €, prejmete DARILO, večnamensko posodo.
Aktivnost poteka od 20. 10. do 26. 10. 2021 v trgovinah Tuš. Upoštevali bomo le originalne račune, ki dokazujejo nakup
v času trajanja aktivnosti. Račune pošljite na Kotányi d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana, s pripisom »POSODA« do 5. 11. 2021.
Darilo boste prejeli po pošti v roku 14 dni od zaključka aktivnosti. Število daril je omejeno. Organizator aktivnosti je Kotányi d.o.o.,

Tržaška 132, 1000 Ljubljana. Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

ZAČIMBE IN DODATKI ZA 
PEKO KOTÁNYI V VREČKAH
• več vrst • različne gramature
Redna cena od: 0,23 €

AKCIJA

-20%

0,99
0,79

—20%

1,85
1,49

—19%

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

PIŠKOTI SAN
• več vrst
• Mondelez
• od 168 do 225 g

BISKVIT BARNI
• čokolada
• mleko
• z več čokolade
• Mondelez • 150 g

BONBONIERA
FERRERO ROCHER
• 200 g

4,94
4,39

—11%

REZINA FRUTABELA
• gozdni sadeži, žita, jogurt
• jagoda, žita, jogurt
• Fructal 
• 30 g

0,56
0,40

—28%

NAPOLITANKE JADRO
• Original
• Kokos-čokolada
• Kraš 
• 200 g

od 1,44
1,15

AKCIJA

ČIPS SAN CARLO
• slani
• rebrasti, slani
• 180 g

2,19
1,69

—22%

KEKSI PLAZMA 
• Bambi
• 300 g

2,27
1,89

—16%

FLIPS SMOKI
• Soko Štark 
• 150 g

1,29
1,14

—11%
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Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

ČOKOLADA MERCI 
PETITS
• več vrst • Storck • 125 g

ČOKOLADA MERCI
• temna, s koščki mandljev in pomaranč
• mandel-milch • marcipan • nougat
• Storck • 100 g ali 112 g
Redna cena: od 1,81 €

BONBONIERA MERCI 
FINEST SELECTION
• Storck • 400 g

BONBONIERA MERCI 
FINEST SELECTION
• več vrst • Storck • od 210 do 250 g

4,53
3,69

—18%

2,69
1,99

—26%

7,99
6,39

—20%

AKCIJA

1,39

ALPSKA SMETANA 
ZA STEPANJE
MU CUISINE
• 33 % mlečne maščobe
• Ljubljanske mlekarne 
• 0,5 l

SUROVO 
MASLO
• Milchwerk Jäger 
• 250 g

recept

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

Sestavine za nadev
200 g čokolade
250 g zmletih suhih fig
3 žlice ruma 1,79

1,49
—16%

2,71
2,17

—19%

NEPASIRANA SKUTA
MU CUISINE
• Ljubljanske mlekarne 
• 500 g

2,39
2,99

—20%

DIŠI PO DOMAČI PEKI

Priprava
1. Najprej zamesimo testo: v skledo stresemo moko, 

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

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

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

4. Pečemo v pečici, segreti na 200 stopinj C, 
približno 20 minut.
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Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

PIŠKOTI
• Grancereale z žitaricami, 230 g
• Nascondini s čokolado, 330 g
Redna cena: od 1,85 €

ŠIROKI REZANCI
• jajčni, Pappardelle, 250 g

AKCIJA

-20%
1,85

1,39
—24%

-35%

AKCIJA

PEKAČI
• več vrst 
• različne dimenzije
Širina ponudbe je odvisna 
od asortimana 
posamezne poslovalnice.
Redna cena: od 3,59 € 

MLETI 
SLADKOR
• Agragold 
• 500 g

7,99
3,99

—50%

SET 
KUHINJSKIH 
KRP 2/1
• 100% bombaž
• več motivov
Širina ponudbe odvisna od 
asortimana poslovalnice.

TESTOMAT IN BRIZGALKA
ZA OKRAŠEVANJE

• 6 različnih nastavkov in motivi dolgimi 
med 3 in 5,5 cm za izdelavo keksov

• 6 nastavkov za dekoriranje z različnimi motivi V TUŠ SUPERMARKETIH
7,99

6,39
—20%

3,59
2,79

—22%

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice. 
Ponudba velja do 31. 3. 2022.

MEŠANICA
MEDENJAKOV WEISS
• s sladkorno glazuro in čokoladnim oblivom
• 600 g

MEDENJAKI KINKARTZ
• obliti z mlečno čokolado
• obliti s temno čokolado
• 400 g

0,76
0,59

—22%

1,75
1,59

AKCIJA
SUHE FIGE 
JENNY'S
• 250 g

POSEBNO 
RUMENA JAJCA

• kakovost A, razred M
• Meja Šentjur • 10/1 3,69

2,69
—27%

GORENJKA CHEF
• čokolada v prahu
• kakav v prahu
• Žito • 100 g
Redna cena: 1,09 €

2,29
1,14

—50%

PAPIR ZA 
PEKO V LISTIH

• Alufix • 20/1

1,09
0,81

—25%

3,19
1,59

—50%
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VINO MUŠKAT 
OTTONEL
• alk. 9,5 % vol. 
• Puklavec Family Wines 
• 0,75 l 
Minister za zdravje 
opozarja: Prekomerno 
pitje alkohola 
škoduje zdravju.

TUŠ IZDELKI:
KAKOVOST PO 
UGODNI CENI

7,49
5,29

—29%

PIJAČA FRUC
• pomaranča, limona
• Multivitamin
• negazirano
• Fructal 
• 1,5 l

0,97
0,69

—28%

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

0,99
0,79

—20%

PIJAČA PEPSI
• Original
• brez sladkorja
• limeta
• gazirana 
• 1,5 l

1,15
0,89

—22%

PIJAČA
SCHWEPPES
• Tonic Water
• Bitter Lemon
• Tangerine
• gazirana
• 1,5 l 

1,48
1,29

—12%

PIJAČA NOCCO
• citrus/bezeg
• Caribbean
• Tropical
• 0,33 l

1,99
1,59

—20%

PIVO HEINEKEN
• alk. 5 % vol. 
• 6 x 0,33 l
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno
pitje alkohola škoduje zdravju.

5,94
5,09

—14%

HIGIENSKI 
POSIP ZA 
MUCE
• Tuš
• 5 l

2,49
1,99

—20%

VELIKE AKCIJE, NIZKE CENE
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DOMAČA 
KAVA
MINGOS
• 200 g

TUŠ IZDELKI:
KAKOVOST PO 
UGODNI CENI

od 0,89
Redna cena:

ČAJ
• več vrst
• Tuš • od 20 do 50 g

1,49
1,19

—20%

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

FINISH
• detergenti za strojno pomivanje posode
• izbrani, več vrst
Redna cena: od 15,49 €

AKCIJA

-40%

NESQUIK
• mešanica v prahu za pripravo 
kakavovega napitka 
• Nestlé 
• 490 g

4,39
3,29

—25%

KAVA NESCAFÉ
DOLCE GUSTO
• več vrst
• Nestlé 
• od 101
do 256 g

5,49
4,28

—22%

ZLATA KAVA
• Tuš 
• 350 g

2,59
2,29

—11%

CAPPUCCINO
• Classic • Chocolate • Vanilla
• Tuš • 125 g0,99

0,79
—20%

KAVA LAVAZZA 
QUALITA ROSSA
• mešanica mlete kave
• Lavazza
• 250 g

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

KAVA LAVAZZA  
CREMA E GUSTO
• mešanica mlete kave
• Lavazza
• 250 g

5,99
4,69

—21%

4,99
4,19

—16%
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Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

AKCIJA

-30%
AKCIJA

-30%

DOMESTOS IN
CIF IZDELKI
• več vrst
• različna pakiranja in militraže
Redna cena: od 1,75 €

DOMESTOS 
WC OBEŠENKA  
• izbrani, več vrst
• različna pakiranja 
Redna cena: od 3,99 €

SIGNAL IZDELKI  
ZA USTNO HIGIENO
• več vrst
• različne miitraže in pakiranja
Redna cena: od 1,75 €

AKCIJA

-30%

DOVE IZDELKI
ZA OSEBNO NEGO
• več vrst
• različne militraže in pakiranja
Redna cena: od 1,19 €

-50%

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

ŠAMPON CVET
• več vrst 
• 1 l

3,09
2,29

—25%

DEZODORANT
OLD SPICE
• sprej, različni vonji, 150 ml
• stick, različni vonji, 50 ml

ZOBNA PASTA SENSODYNE
• Sensitivity & Gum 
• Sensitivity & Gum Whitening 
• 75 ml

6,49
5,49

—15%

3,79
2,59

—31%

-15%

AKCIJA

OTROŠKE PLENICE PAMPERS 
MAXI PACK
• več vrst 
• različna pakiranja
Redna cena: od 14,99 €

-20%

AKCIJA

GILLETTE
• brivska pena, več vrst, 200 ali 250 ml
• brivski gel, več vrst, 170 ali 200 ml
Redna cena: od 2,29 €

-25%

AKCIJA

VELIKE AKCIJE, NIZKE CENE
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DETERGENT PERSIL
• za strojno pranje perila 
• prašek, več vrst, 52 pranj, 3,38 kg
• gel, več vrst, 54 ali 60 pranj, 2,7 ali 3 l
• kapsule, več vrst, 38/1 ali 48/1

19,99
11,99
—40%

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

2,69
2,02

—25%

SUBRINA
KIDS
• gel za prhanje 
in šampon 
za lase, 250 ml
• več vrst

4,39
3,29

—25%

SUBRINA 
CHARM
• barva za lase
• več odtenkov

2,99
1,79

—40%

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

IZDELKI SMAC
• izbrani, več vrst
• različne militraže

PAPIRNATE BRISAČE PALOMA
MULTI FUN FLEXI CUT
• bele 
• 2-slojne 
• 2/1

2,64
1,59

—39%

5,19
2,59

—50%

WC OBEŠANKE ARF
HELLO SUNSHINE
• 3 x 55 g

MEHČALEC ZA PERILO SILAN
• Fresh Sky, 111 pranj, 2,775 l
• Magic Magnolia, 108 pranj, 2,7 l

6,99
4,69

—32%

13,99
8,39

—40%

-25%

AKCIJA

DETERGENT PRIL
• za ročno pomivanje posode
• več vrst 
• od 450 ml do 1,2 l
Redna cena: od 1,59 €

DETERGENT WEIßER RIESE
• za strojno pranje perila
• prašek Universal, 45 pranj, 2,925 kg 
• gel, več vrst, 50 pranj, 2,5 l
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NAGROBNA 
SVEČA 
VENERA
• več motivov1,99

1,39
—30%

NAGROBNA 
SVEČA HELA
• bela
• modra1,89

1,49
—21%NAGROBNA 

SVEČA
• gori 5 dni
• rdeča
• vijolična
• zelena2,29

1,59
—30%

3,29
1,64

—50%

GOSPODINJSKI 
VŽIGALNIK
• 26 cm
• več barv
• možnost ponovnega
polnjenja

ELEKTRONSKI 
GORILEC 
VESTINA
• gori 60 dni
• več vrst

NAGROBNA 
SVEČA 
VRTNICA
• gori 120 dni

4,49
3,27

—27%

-30%

AKCIJA

NAGROBNA 
DEKORACIJA
• spominski kamenčki, 
več vrst
• spominčica, več vrst
Redna cena: 2,99 €

ELEKTRONSKA

3,95
3,19

—19%

NAGROBNA 
SVEČA
LORD
• velika
• Tuš

2,29
1,59

—30%

VELIKA IZBIRA SVEČ IN CVETJA ZA 1. NOVEMBER
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-20%

AKCIJA BIORAZGRADLJIVA 
NAGROBNA SVEČA 
EVERGREEN KRIŽ
• iz ognjevarnega furnirja
Redna cena: 5,89 €

PAPIRNATA NAGROBNA 
SVEČA EKOVITA
• več vrst
Redna cena: od 2,49 €

4,99
LONČNICA 
KRIZANTEMA MULT.
• ø 20 cm

2,99
LONČNICA 
KRIZANTEMA SPLASH
• ø 12 cm

3,99 ŠOPEK SANTINI
• več vrst

-20%

AKCIJA

LINIJA 
OKOLJU 

PRIJAZNIH 
SVEČ

17,99 NAGROBNI ARANŽMA
• več vrst

-25%

AKCIJA NAGROBNA SVEČA 
EKO VESTINA SOLAR
• gori do 1000 dni
• več barv
Redna cena: 17,99 €

Skrbimo za naπe okolje.

VELIKA IZBIRA SVEČ IN CVETJA ZA 1. NOVEMBER
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11,99
5,99

—50%

BRISAČA SVILANIT QUICKDRY
• 50 x 100 cm • več barv • 500 g/m2

• 100% bombaž, izjemno vpojnost, razkošna mehkoba in 
hitro sušenje

RJUHA JERSEY
• 100% bombaž
• primerna za vzmetnice do 
višine 25 cm
• elastika okrog celotnega 
roba 
• več dimenzij in barv
Redna cena:
od 12,99 €

COPATI
• ženski
• moški
• vel.: 37-46 
• več vrst
Širina ponudbe 
odvisna od asortimana 
poslovalnice.
Redna cena: od 3,99 € 

23,99
11,99
—50%

BRISAČA SVILANIT QUICKDRY
• 70 x 140 cm • več barv • 500 g/m2

• 100% bombaž, izjemno vpojnost, razkošna mehkoba in hitro 
sušenje

ODEJA/PONČO 
SNOWHITE
• 170 x 130 cmV TUŠ IZBRANIH 13

25,99
12,99
—50%

POSTELJNO PREGRINJALO 
DECOQUILT
• 170 x 250 cm
• več vrst

V TUŠ SUPERMARKETIH
45,99

22,99
—50%

—50%

—50%

—50%

POSTELJNINA
• 140 x 200 cm (akc.cena 12,99 €)
• 200 x 200 cm (akc.cena 18,99 €)
• visok delež bombaža 
• več vrst
Širina ponudbe odvisna od 
asortimana poslovalnice.
Redna cena: od 25,98 €

- 50 %
VELIKE AKCIJE

NIZKE CENE
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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 20. 10. do 26. 10. 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.

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.

Kupon velja v trgovinah in franšizah Tuš za nakup enega ali več izdelkov sirup Frupi, več okusov, Vital, 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.

SAMO ZA ČLANE TUŠ KLUBA

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

NAKUPA 
VAM KOT 
D*NAR 
VRNEMO

KUPON

10-99%

ENKRAT OD PETKA, 22. 10.,
DO PONEDELJKA, 25. 10. 2021

na Tuš klub kartico
ob nakupu nad 20 €.

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

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

KUPON

TOREK, 19. 10. ALI
ČETRTEK, 21. 10. 2021

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

POPUST TAKOJ

25% POPUST ZA
IZDELEK PO 
VAŠI IZBIRI

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

POPUST ZA
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

KUPON

ČETRTEK, 21. 10. ALI
PETEK, 22. 10. 2021

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

25%

7-DELNI SET POSODE
PROVENCE PLUS
• iz visoko poliranega Cromargan 

nerjavečega jekla • enostavno čiščenje
• termično dno, ki enakomerno in 

optimalno porazdeli toploto po celotni 
površini • primerna za vse kuhalne 
površine (tudi indukcijo) ter pečico 
(do 180 ˚C)

• set sestavlja: lonec 16 cm/20 cm/24 cm 
s pokrovom in kozica 16 cm

%50
IN

popust199,99
99,99

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

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

KUPON

POPUST TAKOJ
ENKRAT OD TORKA, 19. 10.
DO ČETRTKA, 21. 10. 2021

25%
POPUST

SIRUP FRUPI
več okusov

Vital,  1 l

Člani Tuš kluba izpolnite 
prijavo na www.tus.si 
in že danes koristite IN cene.

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.

ZNIŽANA CENA VELJA OD 20. 10. DO 2. 11. 2021.

Preverjeno najnižje cene IN izdelkov smo preverili na dan tiska, 11. 10. 2021 na spletnem portalu www.ceneje.si. Ponudba IN izdelkov velja do 2. 11. 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 gospodinjski aparati

IN vse za dom

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

do

obrokov
7%21

IN

popust299,99
234,99

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 čiščenja mokre umazanije
• čas delovanja: do 60 minut
• napetost baterije: 25,2 V
• čas polnjenja: 5 ur

PREVERJENO 
NAJNIŽJA

CENA

PREVERJENO 
NAJNIŽJA

CENA

31



ZA NAJVIŠJE 
PRIHRANKE

BUM CENE VELJAJO OD 20. 10. DO 26. 10. 2021.

080 13 10www.tus.si TUSSLOVENIJA

SENIOR 
SREDA, 
20. 10. 2021 VREDNOSTI PRVEGA NAKUPA

kot D*NAR na vašo kartico

SENIORJI PRIHRANITE

11% 

CENE

CEL TEDEN

21,99
10,99

—50%

PIŠČANEC 
ROSTER
• pakirano
• Koka  
• cena za 1 kg

3,79
2,79

—26%

POSEBNA
BELA MOKA
• tip 400
• Žito • 1 kg0,96

0,65
—32%

MLEČNA 
ČOKOLADA 
MILKA
• s celimi lešniki
• noisette
• alpsko mleko
• Mondelez 
• 270 g

2,99
1,99

—33%TUNINA CALVO
• v oljčnem olju
• v sončničnem olju
• 2 x 80 g
Redna cena: od 2,39 €

-40%
AKCIJA

RADIO URA DENVER
CR-419

• Radio FM • Možnost nastavitve 
dvojnega alarma • LED Zaslon
• Wake up by radio or buzzer


