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UnovËite lahko 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuπ klub kartico (ali iz 
letaka ali iz e-obveπËanja ali iz mobilne aplikacije) pri svojem 
nakupu za 50 ¤ ali veË. Kupon je unovËljiv le v trgovinah in 
franπizah Tuπ. D*NAR se ne obraËuna na Bum izdelke, izdelke 
iz programa lojalnosti, na darilne pakete Zvezdar, izdelke iz 
odprodaje, zniæane pred iztekom roka uporabe, za tobaËne 
izdelke, Ëasopise, revije, knjige, plaËilo poloænic, povratno 
embalaæo, za izdelavo fotografij, darilne in vrednostne kartice, 
kartice in predplaËniπke pakete mobilnih operaterjev, plinske 
jeklenke, plin v plinskih jeklenkah. V primeru obroËnega 
odplaËevanja kupona ni mogoËe uveljavljati. Popust ne velja 
na druge popuste na nakup oz. se z njimi izkljuËuje. Kupon ne 
velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. % 
popusta se naloæi kot D*NAR na Tuπ klub kartico.

UnovËite lahko 1 kupon (ali iz letaka ali iz e-obveπËanja ali iz 
mobilne aplikacije) za 1 nakup na 1 Tuπ klub kartico. Kupon je 
unovËljiv le v trgovinah in franπizah Tuπ. Kupon ne velja na druge 
popuste, zniæane izdelke, izdelke zniæane zaradi odprodaje in 
razprodaje, lahko pa se unovËi na redno ceno akcijskih izdelkov, 
zniæanih za manj kot 50 %. Ne velja za izdelke v akciji Mojih 10.

UnovËite lahko 1 kupon (ali iz letaka ali iz e-obveπËanja ali iz mobilne 
aplikacije) za 1 nakup na 1 Tuπ klub kartico za 1 izdelek do najveË ene 
pakirne enote, pri tehtanih izdelkih pa najveË do 5 kg. Kupon je unovËljiv 
le v trgovinah in franπizah Tuπ. Kupon ne velja za izdelke z akcijsko ceno, 
iz programa lojalnosti, Mojih 10 najljubπih, Tuπ klub izdelke, po super 
ceni, izdelke po izjemno nizki ceni, plaËaπ-vzameπ, gratis izdelke, gratis 
pakiranja, iz povezanih nakupov, veË je ceneje, iz odprodaje, zniæane 
pred iztekom roka uporabe, za tobaËne izdelke, Ëasopise, revije, knjige, 
za ægane pijaËe (tudi z manj kot 15 vol. % alk.), plaËilo poloænic, povratno 
embalaæo, darilne in vrednostne kartice, kartice in predplaËniπke 
pakete mobilnih operaterjev, sreËke, izdelavo fotografij, darilne 
pakete Zvezdar, plin v plinskih jeklenkah in plinske jeklenke. V primeru 
obroËnega odplaËevanja kupona ni mogoËe uveljavljati. Kupon ne velja 
na druge popuste, lahko pa se unovËi na redno ceno akcijskih izdelkov, 
izdelkov plaËaπ-vzameπ, gratis izdelke, iz povezanih nakupov, veË je 
ceneje, zniæanih za manj kot je procent popusta s kuponom. Kupon ne 
velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike.

»lan Tuπ kluba lahko unovËi le 1 kupon za 1 nakup in 1 izdelek. Kupon je 
unovËljiv v vseh Tuπ drogerijah. Pred unovËitvijo kupona na to opozorite 
blagajniËarko. Kupon ne velja na izdelke v akciji, za izdelavo fotografij, za 
izdelke blagovne znamke Sonicare Philips, za Mojih 10 najljubπih, na Tuπ 
klub izdelke, izdelke iz katalogov, knjige, darilne in mobilne vrednostnice. 
V primeru obroËnega odplaËevanja kupona ni mogoËe uveljavljati. 
Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike.
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POPUST TAKOJ

CELOTENEGA NAKUPA VAM VRNEMO
KOT D*NAR NA TU© KLUB KARTICO 

PRI NAKUPU NAD 50 EUR
enkrat od 3. 2. do 9. 2. 2016
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Za izdelek po izbiri
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