
SREDA, 24. 11. 2021

-40%

TOREK, 23. 11. 2021 TOREK, 23. 11. 2021

ZNIŽANIH CEN
ČRNI TEDEN

ZNIŽANIH CEN
od 22. 11. do 27. 11. 2021

PONEDELJEK, 22. 11. 2021 PONEDELJEK, 22. 11. 2021

ZOBNA PASTA AQUAFRESH 
• Mild & minty
• Fresh & minty
Redna cena: 3,69 €

-50%

ČOKOLINO
• 1,8kg
Redna cena: 15,44 €

-50%

KAVA BARCAFFE 
CLASSIC
• mleta
• 1kg
Redna cena: 14,85 €

-40%

Ponudba iz kataloga velja
od ponedeljka, 22. 11., do sobote, 
27. 11. 2021 oz. do odprodaje zalog. 
Ne velja v franšiznih prodajalnah.

KAVA NESCAFE 
DOLCE GUSTO
• Cappuccino 
• Latte Macchiato
• Cafe Au Lait
Redna cena: 5,75 €

-50%

NA VSE 
POSTREŽNO
SVINJSKO MESO



ZNIŽANIH CEN
ČRNI TEDEN

ZNIŽANIH CEN

PETEK, 26. 11. 2021

SOBOTA, 27. 11. 2021 SOBOTA, 27. 11. 2021 SOBOTA, 27. 11. 2021

PETEK, 26. 11. 2021

ZLATA KAVA 
• mleta • Tuš
• 100 g
Redna cena: 0,73 €

-50%

BARILLA 
• špageti št. 3
• polžki mini
• 500 g
Redna cena: od 1,23 €

-50%

FA GEL ZA 
PRHANJE
• različni vonji
• 250 ml
Redna cena: 2,39 €

-50% -50%

POLOMA
• toaletni papir Deluxe Wild Cherry, 3-slojni, 10/1
• papirnate brisače Multi fun design, 2-slojne, 2/1 
Redna cena: od 2,59 €

-50%

ČETRTEK, 25. 11. 2021 ČETRTEK, 25. 11. 2021

KEKSI DOMAČICA ORIGINAL
• 300 g
• Kraš
Redna cena: 2,41 €

-50%

SOK FRUCTAL 
• pomaranča
• jabolko
• ananas
Redna cena: od 1,91 €

-50%

Ponudba izdelkov velja od 22. 11. do 27. 11. 2021 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu. Akcijska ponudba ne velja za izdelke iz kataloga Mojih 10 in izdelke iz akcije Nizka redna cena. 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.

DETERGENT
ARIEL
• za strojno pranje perila
• gel Color, 4,4 l, 80 pranj
• kapsule Color, 66/1
• kapsule Mountain
Spring, 66/1
Redna cena: 29,99



TEKALNA STEZA EVERFIT TFK 
• nastavljiva hitrost od 1-18 km/h 
• naklon do 15 % 
• dimenzija tekalnega traku 480 x 1410 mm 
• LCD display prikazuje hitrost, razdaljo, čas, kalorije, korake, srčni utrip  
• steza ima 24 prednastavljenih programov in nosilec za tablico

999,00
649,00

Več informacij na:

do

obrokov
21%35

IN

popust

Črtna koda za nakup na blagajni:

EKSKLUZIVNA IN PONUDBA 
ČRNEGA TEDNA ZA IMETNIKE IN KARTICE

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.

Naročite svojo IN kartico na www.tus.si in že danes koristite IN cene.

MASAŽNI BAZEN LAY-Z-SPA,
MILAN AIRJET PLUS
• 196x71 cm  • pameten masažni bazen (upravljate z mobilno napravo) • primeren za 
uporabo vse dni v letu  • velikost napihnjenega SPA-ja: 196 x 71 cm • premer notranje 
površine: 146 cm • za 4 – 6 odraslih ljudi • količina vode v 80% napolnjenem SPAju: 
916 L • hitrost pretoka vode: 1325 L/h • grelni sistem s funkcijo varčevanja energije in 
časovnikom • hitrost grelnega sistema: 1.5 - 2 °C/h • najvišja temperatura vode: 40 °C 
• masažni sistem AirJet Plus™ (dvojni vir mehurčkov) • število zračnih šob: 140

ODSTRANJEVALEC DLAČIC PHILIPS 
SC1994/00
• preprečuje ponovno rast dlak po telesu
• ohranja svileno gladko kožo
• ima pet nastavljivih ravni svetlobne energije
• nanesemo ga lahko tudi na občutljivo kožo in občutljiva področja telesa
• senzor za ton kože zagotavlja večjo varnost uporabe

do

obrokov
6%33

IN

popust299,00
199,00

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

ZNIŽANA CENA VELJA od 24. 11. do 7. 12. 2021.

DETERGENT
ARIEL
• za strojno pranje perila
• gel Color, 4,4 l, 80 pranj
• kapsule Color, 66/1
• kapsule Mountain
Spring, 66/1
Redna cena: 29,99

do

obrokov
21%27

IN

popust899,00
649,00

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:



Ponudba IN izdelkov velja do 7. 12. 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.

do

obrokov
6%33

IN

popust

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

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

299,99
199,00

SESALNIK ZANUSSI BREZ VREČKE 
• brez vrečk • mehke obloge na kolesih • uravnavanje moči 
• delovni radij 7,5 m • prostornina posode za prah 1,3 l 
• kombinirana talna krtača in mali nastavki 2 v 1 • moč: 800 W
• garancija 2 leti

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

109,99
52,99

299,99
199,00

Več informacij na:

Več informacij na:

%51
IN

popust

do

obrokov
6%33

IN

popust

Črtna koda za nakup na blagajni:

Črtna koda za nakup na blagajni:
rjava barva temno siva barva

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

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

do

obrokov
15%30

IN

popust669,99
469,00

EEG

A


