
Izpolnjenemu pristopnemu obrazcu
ne pozabite priložiti kopije osebnega 
dokumenta in dokazila o prihodkih.

Brezplačna 
plačilna  

IN kartica 

IN katalog

NA SPLETU

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

Preprosto do IN kartice Diners Club Tuš
NA PRODAJNEM MESTU

Poiščite pristopni obrazec v vam najbližji 
trgovini ali franšizi Tuš, ga izpolnite in skupaj
z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: 
Erste Card d.o.o. 
Ameriška ulica 2 
1000 Ljubljana

Več informacij na tus.si.

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

Nora ponudba IN izdelkov 
kar do 33 obrokov.

Ponudba iz kataloga velja od 12. 1. do 28. 2. 2022 oz. do odprodaje zalog.
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Nakup z IN kartico 
KAKO OPRAVITE NAKUP Z IN KARTICO V V TRGOVINAH IN FRANŠIZAH TUŠ?

1. Za koriščenje ugodnosti Tuš klub na blagajni pokažite QR kodo na zadnji strani IN kartice Diners Club Tuš.
2. Blagajnik po ustaljenem postopku poskenira izdelke na tekočem traku.
3. Če želite opraviti nakup IN izdelka z dostavo na dom, pokažite EAN kodo IN izdelka iz letaka, spletne strani ali 
mobilne aplikacije. 
4. Po zaključku računa lahko plačilo opravite z IN kartico tako, da jo prislonite k POS terminalu in po želji izberete 
število obrokov. Plačilo lahko opravite tudi z ostalimi plačilnimi sredstvi (gotovina, D*NAR, druge kartice).
5. Pogoj za obročno plačilo v trgovinah in franšizah Tuš ali drogerijah Tuš je nakup nad 100 €. Minimalen znesek
obroka je 30 €.
6. V kolikor ste kupili IN izdelek, se vam na računu izpiše naslov za brezplačno dostavo na dom.
7. Naslov za dostavo lahko spremenite, ko prejmete obvestilo s strani dostavne službe.

BREZ LETNE 
NAROČNINE
KORISTITE IN KARTICO Diners  
Club Tuš BREZ NAROČNINE

ZDRUŽITE VSE  
TUŠ KLUB IN Diners Club 
UGODNOSTI

UŽIVAJTE V DVEH 
LOČENIH LIMITIH 

ODLOŽITE 
PLAČILO

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

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

Pridobitev IN uporaba plačilne IN kartice Diners Club Tuš 
je za vse člane Tuš kluba brezplačna.*

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

Edina kartica na trgu z ločenima limitoma za enkratne
nakupe IN za nakupe na obroke.

Vse Tuš klub IN Diners Club ugodnosti 

NAKUPUJTE  
NA OBROKE

* Pridobitev in uporaba plačilne Diners Club Tuš kartice je brezplačna za vse 
polnoletne prebivalce Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo 
v Diners Clubu.

PRIDOBITE NOVO 
PLAČILNO KARTICO 
BREZ MENJAVE BANKE

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

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

BREZPLAČNA IN HITRA 
DOSTAVA NA DOM.
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TEKALNA STEZA 
EVERFIT TFK-650
c nastavljiva hitrost od 1-18 km/h
c naklon do 15 %
c dimenzija tekalnega traku 480 x 1410 mm
c LCD display prikazuje hitrost, razdaljo, čas,
kalorije, korake, srčni utrip 
c steza ima 24 prednastavljenih programov
in nosilec za tablico

do

obrokov
22%33

IN

popust

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

STEZA ZA HOJO IN POČASEN TEK 
MAXXMEE
c primerna za uporabo v hiši, telovadnici
c za rehabilitacije in lažje telovadne aktivnosti ter 
vzdrževanje rednega razgibavanja predvsem pri 
sedečem delu in delu v prisiljenih držah

do

obrokov
11%36

IN

popust

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

VITALMAXX VIBRACIJSKA PLOŠČA 
ZA INTENZIVNO TELOVADBO IN 
RAZGIBAVANJE
c z vibracijami lahko trenirate svojo koordinacijo,
ravnotežje in prilagodljivost kar doma
c opremljena je z 99 individualno nastavljivimi 
stopnjami vibracij in 10 prednastavljenimi programi
c max. obremenitev 120 kg c moč: 200 W
c dimenzije: 61 x 41 x 12 cm

do

obroke
4%40

IN

popust

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

IN zdravi in fit

34

669,00
999,00

349,00
549,00

129,00
215,00



IN zdravi in fit

MAXXMEE INVERZIJSKI
TRENER DELUXE
c vadbena naprava za hrbet, trebuh, trup in noge 
za krepitev z lastno težo
c mere: pribl. 100,3 x 76 x 113 cm
c največja obremenitev: 120 kg
c 12,3 kg

POČIVALNIK S SHIATSU 
MASAŽO, RS 650
c dizajnerski masažni stol Medisana
c vgrajeni visokokakovostni motorji
za 6 različnih načinov masaže po shiatsu 
načinu z gnetenjem, potrkavanjem, 
pritiskanjem, rolanjem
c za vrhunsko masažo in sprostitev na domu
c odlična ergonomska oblika za sproščeno 
sedenje po napornem dnevu

OTOMAN, STOL ZA NOGE
K MASAŽNEMU STOLU RS 650

do

obrokov
5

do

obrokov
33

%26
IN

popust

%20
IN

popust

%37
IN

popust

Več informacij na:

Več informacij na:

Več informacij na:

Črtna koda za nakup na blagajni:

Črtna koda za nakup na blagajni:

Črtna koda za nakup na blagajni:
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999,00
1249,00

89,99
145,00

169,00
229,00



Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

ŠPORTNA URA GARMIN FENIX 6S
c velikost ohišja 42 mm
c zmogljivost baterije do 9 dni
c Garmin Pay
c kompatibilnost z iOS in Android
c kapaciteta polnilnika: 64 MB

do

obrokov
15%16

IN

popust

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

PAMETNA ZAPESTNICA MI SMART 
BAND 4 XIAOMI
c barvni AMOLED zaslon c tehnologija proti praskam
c povečana odpornost na vodo in prah c privlačen 
dizajn c avtonomija baterije: 20 dni c brezžična 
povezava: Bluetooth 5.0 c funkcije: merjenje 
srčnega utripa, osvetlitev zaslona s premikom 
zapestja, štetje korakov, zaznavanje spanja, 
opozarjanje na počitek, merjenje plavanja, 
pametna obvestila

%42
IN

popust

PAMETNA URA MI IMILAB KW66
c tanek in lahek dizajn
c velik 3D (3,25-cm 1,28-«) zaslon
c vrhunska 340-mAh Li-Ion baterija zdrži do 30 dni
c pametna ura z merilnikom srčnega utripa
c 13 športnimi načini delovanja 
c možnost povezave s pametnim telefonom (za 
dohodne klice, SMS sporočila in obvestila aplikacij)

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

%44
IN

popust

IN zdravi in fit

36

466,00
560,00

28,99
49,99

38,99
69,99



ČISTILNIK ZRAKA PHILIPS AC1215/50
c filtrira nevidne viruse, alergene in onesnaževala
c čisti hitro in učinkovito s hitrostjo dovajanja 
čistega zraka (CADR) 270 m³/h
c vrhunsko čiščenje v prostoru s površino
največ 32 m²

do

obrokov
7%20

IN

popust

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

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

do

obrokov
4%23

IN

popust

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

do

obrokov
7%26

IN

popust

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

IN zdravi in fit
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239,99
299,99

129,99
169,99

219,99
299,00



MASAŽNI SEDEŽ SHIATSU MC 825
c z dodatno funkcijo akupresure in masaže vratu
c Wellnes, dodatno udobje doma s shiatsu masažo 
z zmogljivimi gnetilnimi motornimi enotami
c vrhunske masažne glave učinkovito kopirajo 
ročno masažo z gnetenjem in rotiranjem
c 3 leta garancije

do

obrokov
5%46

IN

popust

%28
IN

popust

Več informacij na:

Več informacij na:

Črtna koda za nakup na blagajni:

Črtna koda za nakup na blagajni:

do

obrokov
23

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

%22
IN

popust

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

IN zdravi in fit
OSEBNA TEHTNICA MEDISANA BS 650
c hiter in enostaven prenos podatkov preko WiFi 
ali Bluetooth® povezave c primerna za uporabo 
na iOS ali Android in VitaDock® Online c merjenje 
srčne frekvence z vsakim tehtanjem avtomatsko 
(Pulz) c merjenje teže, deleža telesne maščobe, 
vode v telesu, deleža kostne mase in teže kosti 
c posredovanje podatkov BMI in BMR vrednosti 
c visokokakovostne in nevidne ITO-Elektrode za 
odlično prevodnost pri telesni analizi c velik, lahko 
berljiv LCD-Display c avtomatsko zaznavanje do 8 
uporabnikov

99,99
139,99

159,00
295,00

699,00
899,00
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Ponudba IN izdelkov velja od 12. 1. do 28. 2. 2022 v trgovinah in franšizah Tuš in ne velja v franšiznih poslovalnicah. Nakup IN izdelkov je možen samo na blagajnah trgovin in franšiz 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.

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

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

do

obrokov
12%29

IN

popust

NOGOMETNI GOL HUDORA
PRO TECT 180 
c dimenzija: 180 x 120 x 60 cm
c gol odlikujeta stabilnost in varnost
c 32-milimetrske jeklene cevi so obložene s trdo 
zaščitno peno
c priložena kakovostna mreža in set za pritrditev
v tla, kar poveča stabilnost gola

%41
IN

popust

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

MIZA ZA NAMIZNI TENIS
SPONETA S1-73E
c odporna na vremenske vplive c zgornji premaz 
omogoča dober odboj žogice c playback položaj 
za samostojno igro c barvna kombinacija: modro-
črna c dimenzije mize: 274 x 152,5 x 76 cm

Več informacij na: Črtna koda za nakup na blagajni:

%28
IN

popust

do

obrokov
10

IN zdravi in fit

375,00
529,00

69,99
119,99

319,99
449,99
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