
 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.

PRIHRANITE S KUPONI:
 • natisnite (barvno ali Ërnobelo) in jih predloæite ob nakupu ali
 
 • jih predloæite v obliki elektronskega sporoËila ali
 
 • razmiπljajte zeleno in si naloæite mobilno
  aplikacijo Tuπ, kjer vas æe Ëakajo tudi ti kuponi.

Redna cena: 3,14 ¤

-52 %

Zobna pasta 
Colgate Total 
Advanced Clean
• 75 ml

1,49
Redna cena: 0,79 ¤

-37 %

Mesni narezek
• Tuπ • 150 g

0,49
Kupon velja v trgovinah Tuπ od 12. 5. do 18. 5. 2016 oz. do odprodaje zalog 
v tem obdobju. Kupon je v omenjenem obdobju veËkrat unovËljiv, vendar za 
nakup koliËin, ki so obiËajne za gospodinjske nakupe. Posamezna prodajalna 
ima v ponudbi akcijske izdelke v okviru svojega prodajnega asortimana. 
Kupon ne velja v franπizah Tuπ, v Tuπ drogerijah in v Tuπ C&C ter za odloæena 
plaËila in za pravne osebe ter samostojne  podjetnike posameznike.
    Popusti se ne seπtevajo. Slike so simboliËne.

Kupon velja v trgovinah Tuπ od 12. 5. do 18. 5. 2016 oz. do odprodaje zalog 
v tem obdobju. Kupon je v omenjenem obdobju veËkrat unovËljiv, vendar za 
nakup koliËin, ki so obiËajne za gospodinjske nakupe. Posamezna prodajalna 
ima v ponudbi akcijske izdelke v okviru svojega prodajnega asortimana. 
Kupon ne velja v franπizah Tuπ, v Tuπ drogerijah in v Tuπ C&C ter za odloæena 
plaËila in za pravne osebe ter samostojne  podjetnike posameznike.
    Popusti se ne seπtevajo. Slike so simboliËne.

Mobilni kupon 
E-mail kupon in

Mobilni kupon 
E-mail kupon in

»ETRTEK-SREDA
12. 5.-18. 5. 2016

za Ëlane Tuπ kluba KUPON Trgovine in franπize 

TOREK, 27. 9. ali »ETRTEK, 29. 9. 2016

ZA IZDELEK PO IZBIRI

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 pelete, 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. Popust se ne upoπteva pri nakupu blaga v 
franπiznih mesnicah, ki jih le te dajejo v najem in za njih izvajajo storitev blagajne.


