
 PRIHRANITE S KUPONOM:
- natisnite (barvno ali Ërnobelo) in ga predloæite ob nakupu ali
- ga predloæite v obliki elektronskega sporoËila ali
- razmiπljajte zeleno in si naloæite mobilno aplikacijo Tuπ, kjer vas 
æe Ëaka tudi ta kupon

Skenirajte QR kodo 
in si namestite 
aplikacijo Tuπ.

KUPON za Ëlane Tuπ kluba

Trgovine in franπize

OB NAKUPU NAD 20 ¤ 

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

Enkrat od »ETRTKA, 26. 4. do NEDELJE, 29. 4. 2018

11-99%
UnovËite lahko 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuπ klub kartico (ali iz letaka ali iz e-obveπËanja ali iz mobilne aplikacije 
ali z raËuna) pri svojem nakupu nad 20 ¤. Kupon je unovËljiv le v trgovinah in franπizah Tuπ. V pogoj 20 ¤ se ne 
πtejejo tobaËni izdelki, plaËilo poloænic in nakup darilnih kartic. Viπina popusta se razkrije po opravljenem nakupu. 
Vrednost nakupa ni omejena, maksimalni moæni popust je 500 ¤. D*NAR se obraËuna tudi za izdelke v akciji, razen za 
izdelke z oznako Tuπ klub -50 %, za izdelke iz Bum akcije, izdelke iz programa lojalnosti, izdelke iz odprodaje, zniæane 
pred iztekom roka uporabe, in za izdelke, pri katerih je v akcijskih letakih pripisano, da se ne obraËunajo dodatne 
ugodnosti (dnevne cene, itd). Kupon tudi ne velja za darilne pakete Zvezdar, za pelete, cigarete, tobaËne izdelke in 
pripomoËke, Pony kolesa, Ëasopise, revije, knjige, za plaËilo poloænic, vstopnice Polkafest, povratno embalaæo, za 
izdelke iz stojala Top Shop, za izdelavo fotografij, darilne in vrednostne kartice, darilne pakete in kartice Select Box, 
kartice in predplaËniπke pakete mobilnih operaterjev, plinske jeklenke, plin v plinskih jeklenkah. V primeru obroËnega 
odplaËevanja kupona ni mogoËe uveljavljati. Pri enkratnem nakupu se lahko izkoristi samo ena ugodnost na nakup 
(popust ne velja na druge popuste na nakup oz. se z njimi izkljuËuje). Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne 
podjetnike posameznike. Odstotek popusta se naloæi kot D*NAR na Tuπ klub kartico. D*NAR se ne upoπteva pri 
nakupu blaga v franπiznih mesnicah, ki jih le te dajejo v najem in za njih izvajajo storitev blagajne.


