
MEHANIKA ZBIRANJA KUPONOV:

Člani Tuš podkluba Senior v januarju, 3. 1. - 31. 1. z vsakim nakupom nad 20 EUR
prejmejo nalepko (ne glede na višino nakupa, kupec prejme samo 1 nalepko). Z zbranimi
5 nalepkami v januarju, lahko od 1. - 14. 2. 2023 unovčijo 15 % popust ob nakupu nad 20
EUR (pogoj: ob predložitvi polnega zbirnega kartončka (5 nalepk v zbirnem kartončku),
Tuš klub kartica in nakup nad 20 €). Popust prodajalka aktivira na blagajni - poskenira
EAN kodo na zadnji strani zbirnega kartončka. Aktivnost velja v poslovalnicah in
franšizah Tuš. Več na www.tus.si

PRAVILA in POGOJI:

1. člen

Po teh pravilih prireja ENGROTUŠ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje (v
nadaljevanju: Tuš) prodajno akcijo v reklamne namene na področju Republike
Slovenije (v nadaljevanju: prodajna akcija).

2. člen

Prodajna akcija se bo izvedla v reklamne namene. Prodajna akcija poteka od torka, 3.
1. 2023, do torka 14. 2. 2023, pri čemer se “SENIOR NAKUPI” iz 4. člena teh pravil
zbirajo od torka, 3. 1. 2023, do vključno torka, 31. 1. 2023 na “SENIOR NAKUPI”
zbirnem kartončku (v nadaljevanju: zbirni kartonček), zbirne kupončke pa je mogoče
unovčiti od srede, 1. 2. 2023, do torka, 14. 2. 2023. Senior kupec bo poleg
izpolnjenega kartončka moral na blagajni priložiti svojo TUŠ SENIOR KARTICO.

3. člen

Udeleženec prodajne akcije je vsaka fizična oseba (v nadaljevanju: kupec), ki je
imetnik ali uporabnik TUŠ SENIOR KLUBA in to dokazuje s plastično kartico, črtno
kodo kartice, e-kartico na GSMu ali s spletno aplikacijo kartice (vsi načini
dokazovanja so enakovredni), in ki jo predloži ob nakupu v trgovinah in franšizah Tuš,
skladno s 4. členom teh pravil.

4. člen

Prodajna akcija zbiranja nalepk “SENIOR NAKUPI” (v nadaljevanju: nalepke) poteka v
trgovinah Tuš in franšizah Tuš, in sicer od torka, 3. 1. 2023, do vključno torka, 31. 1.
2023. Po eno nalepko prejme vsak kupec SENIOR za vsak nakup v navedenih
trgovinah v znesku nad 20 EUR. Vsako nalepko kupec prejme na blagajni ob samem
nakupu ter ob predložitvi TUŠ KLUB kartice. Nalepke iz preteklih akcij niso veljavne.



Veljavne so le nalepke iz aktualne promocije. Videz nalepke iz aktualne promocije je
razviden iz priloge 1, ki je sestavni del teh pravil. Nalepke se kupcu priznajo in jih
lahko pridobi le neposredno ob opravljenem nakupu, kar pomeni, da se naknadno
oddani ali poslani računi ne bodo upoštevali. *Iz zneska za pridobitev nalepk so
avtomatično izvzeti izdelki (plačilo položnic, nakup darilne kartice, cigareti tobak)
navedeni v 9. členu.

5. člen

Do nalepk ni upravičen kupec ob nakupu TUŠ darilne kartice. Kupec, ki svoj nakup
plača s TUŠ darilno kartico ali dobropisom je upravičen do nalepk.

6. člen

Nalepke se zbirajo v zbirnem kartončku, ki ga kupci lahko pridobijo na blagajnah v
trgovinah in franšizah Tuš. Videz zbirnega kartončka je razviden iz priloge 2, ki je
sestavni del teh pravil. V zbirni kartonček kupci prilepijo nalepke, ki jih prejmejo v
skladu s pogoji iz 4. člena teh pravil na prej navedenih blagajnah trgovin. Za 5 zbranih
nalepk kupec v času unovčenja (1.-14. 2. 2023) ugodnosti prejme 15 % popust ob
nakupu nad 20 EUR na celoten nakup. Prodajalka na blagajni preveri, če je kupec
zbral vseh 5 nalepk na zbirnem kartončku, če je kupec priložil svojo Tuš klub Senior
kartico, če je opravil nakup nad 20 EUR in poskenira EAN kodo na zadnji strani
zbirnega kartončka. Za unovčitev popusta je potrebno predložiti pravilno izpolnjen
zbirni kartonček, TUŠ KLUB SENIOR kartico in opraviti nakup nad 20 EUR. V času
unovčevanja popusta lahko kupec unovči poljubno število dopolnjenih zbirnih
kartončkov, a le eno pri enem nakupu.

7. člen

Pravila so obvezujoča za Tuš, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane
s prodajno akcijo, ki je predmet tega pravilnika (v nadaljevanju: prireditelj) ter za
udeležence prodajne akcije (kupce), ki z zbiranjem nalepk v zbirnem kartončku
priznavajo ta pravila in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.

8. člen

V prodajni akciji “SENIOR NAKUPI” bodo upoštevani vsi zbirni kupončki z zadostnim
številom zbranih nalepk, ki bodo na blagajnah v trgovinah in franšizah Tuš predložene
najkasneje do torka, 14. 2. 2023. Pravico do prejema popusta ima kupec, ki je zbral
vseh 5 nalepk na zbirnem kartončku, predložil svojo Tuš klub Senior kartico, opravil
nakup nad 20 EUR. Na zadnji strani zbirnega kartončka mu nato prodajalka poskenira
EAN kodo in unovči 15 % popust na en celoten nakup, skladno s prilogo 2 teh pravil,



pridobi vsak kupec, ki med sredo, 1. 2. 2023 in torkom, 14. 2. 2023 na blagajni trgovin
in franšiz Tuš, predloži pravilno dopolnjen zbirni kartonček z zadostnim številom (5
nalepk) zbranih nalepk, nakupom nad 20 EUR in svojo Tuš klub Senior kartico.

9. člen

“SENIOR” unovčevanje kupona 1.-14. 2. 2022

Kupon 15% popust nad 20€

V pogoj nakupa 20€ se ne šteje plačilo položnic, nakup darilne kartice, tobaka, cigaret
in tobačnih pripomočkov.

Pogoji akcije:

a) EAN koda, ki je ključ za odpiranje popusta poleg zbirnega kartončka kjer je 5
nalepk:

EAN_13

(koda kupona)
datum trajanja
akcije naziv akcije

sodelujoče
poslovalnice

Številka kupona Od-do kupon 15% popust nad
20€

Trgovine in franšize
Tuš

b) Ob enkratnem nakupu je kupec upravičen do unovčenja enega kupona oz. do
unovčenja samo ene vrste popusta za nakup. Pridobljeni popust se kupcu prizna za
izdelke, ki jih je prinesel na blagajno pred unovčenjem popusta in ne velja za kasneje
izbrano blago.

c) Popust se obračuna tudi na izdelke v akciji, razen na TK akcije, tip akcije T, ter
izdelke iz BUM akcij, in posebne dnevne popuste. Ne pa tudi na: časopise in revije,
tobačne izdelke, predplačniške pakete, vrednostnice za mobilne telefone, povratno
embalažo, plačilo položnic, nakup darilnih bonov ali kartic, na že znižane izdelke, na
izdelke v odprodaji in izdelke iz lojalnostnih programov, na pakete Zvezdar, knjige, na
izdelavo fotografij, tudi ne velja na aktivirane izdelke MOJIH 10.

d) Na računu so izdelki, pri katerih se upošteva 15 % popust, posebej označeni.
Popust se obračuna na koncu računa. e) Kupon na nakup se ne sešteva s kuponom
na izbrani izdelek v primeru , da sta oba kupona aktivna.

Izdaja nalepk je možna le ob predložitvi TUŠ KLUB kartice. Popust je unovčljiv le ob
predložitvi TUŠ KLUB KARTICE. V vsoto za pridobitev nalepk se ne upošteva nakup



tobačnih izdelkov in pripomočkov, TUŠ darilnih kartic, plačilnih položnic. “SENIOR
NAKUPI” popust je unovčljiv le ob predložitvi TUŠ KLUB kartice in nakupu nad 20
EUR. Popust se obračuna od 20 EUR vrednosti nakupa, pri čemer je najvišja osnova
za popust 500 EUR. Ne velja v spletni trgovini HITRI NAKUP. Popust ne velja za pravne
osebe in samostojne podjetnike. Popusta ni možno uveljavljati za nakup tobačnih
izdelkov in pripomočkov, časopisov in revij, povratne embalaže, vinjet, TUŠ darilnih
kartic, polnitve za mobilne telefone, SIM kartic mobilnih operaterjev, plačilo položnic,
darilnih paketov Zvezdar, darilnih kartic Selectcard, darilnih paketov Selectbox.

10. člen

V primeru sporov, ki morebiti nastanejo v zvezi s prodajno akcijo, je pristojno stvarno
pristojno sodišče v Celju.

11. člen

Ta pravila veljajo od decembra 2022 oz. od dneva izdaje reklamnega časopisa družbe
ENGROTUŠ d.o.o. .

V Celju, dne 28. 12. 2022

Engrotuš d.o.o.



PRILOGA 1- NALEPKA

PRILOGA 2 - ZBIRNI KARTONČEK


