
RAZLAGA OZNAK NA PRODAJNEM MESTU

Akcija
AKCIJA - z oznako oznaËujemo 
izdelke, ki imajo v doloËenem 
terminu na prodajnem mestu 
akcijsko ceno.

ODLI»NA PONUDBA - z oznako 
oznaËujemo izdelke priznanih 
blagovnih znamk, ki imajo na 
prodajnem mestu redno ceno.

OdliËna
ponudba

TU© IZDELKI - z oznako  
oznaËujemo Tuπ izdelke, ki jih 
promoviramo s sloganom Tuπ 
izdelki imajo tisto nekaj veË.

TU© KLUB do - 50 % - z oznako 
oznaËujemo izdelke, ki imajo 
v doloËenem obdobju na 
prodajnem mestu ceno do 50 % 
niæjo od redne cene.

- 50%do

MOJIH 10 - z oznako oznaËujemo 
izdelke, ki sodelujejo v aktivnosti 
Mojih 10 najljubπih. Iz nabora 
veË izdelkov si kupec izbere 10 
najljubπih, jih aktivira na blagajni 
ali na spletni strani www.tus.si 
s Tuπ klub kartico in jih kupuje 
daljπe obdobje ceneje.

Mojih 10
Aktivirajte pri blagajni

VE» JE CENEJE - z oznako 
oznaËujemo izdelke priznanih 
blagovnih znamk, kjer kupec ob 
nakupu doloËenega πtevila kosov 
prejme veËkratnik istega kosa 
izdelka po niæji ceni ali izdelke, 
kjer doloËeno πtevilo izdelkov 
plaËa in dodatnega prejme 
brezplaËno.

VeË je
ceneje

SLOVENSKO - z oznako 
oznaËujemo slovenske izdelke in 
izdelke linije Slovenskih dobrot.

GRATIS - z oznako oznaËujemo 
izdelke priznanih blagovnih 
znamk, kjer kupec ob nakupu 
doloËenega izdelka prejme en 
ali veË izdelkov gratis. Aktivnost 
loËimo na Gratis z redno ali 
akcijsko ceno.

NOVO - z oznako oznaËujemo 
izdelke, ki so na novo vkljuËeni v 
asortiman prodaje.

ZNIÆANO - z oznaËujemo 
izdelke, ki smo jim
trenutno zniæali ceno na 
prodajnem mestu.

Zniæano
namenjeno

za predelavo

Zniæano

Super
cena

SUPER CENA - predstavlja 
ugodnejπo ceno predvsem mesa, 
sadja in zelenjave, na katero ni 
moæno koristiti kupona za izdelek 
po izbiri.

VIKEND BUM PONUDBA - 
posebej ugodna ponudba 
izdelkov po rednih in akcijskih 
cenah ob vikendih (petek, sobota 
in nedelja)

PONUDBA

VEDNO NIZKA CENA - z oznako 
oznaËujemo izdelke priznanih 
blagovnih znamk, ki so za Ëlane Tuπ 
kluba zniæani za doloËeno Ëasovno 
obdobje, ki je navedeno v katalogih 
Tuπ. Izdelki se lahko v obdobju 
trajanja aktivnosti in ponudbe 
prodajajo tudi po niæji ceni od 
oglaπevanih in oznaËenih z vedno 
nizka cena na prodajnem mestu.

VEDNO 
NIZKA 
CENA

KARTICA Z NAJVE» UGODNOSTMI PO VA©I MERI

»e najdete enak izdelek ceneje drugje, 

vam vrnemo razliko!

Zvezde
tedna

ZVEZDE TEDNA - 
GARANTIRANO NAJCENEJ©I - 
kakovostni akcijski izdelki, ki so 
v doloËenem obdobju najcenejπi 
v primerjavi z istimi izdelki v 
Sparu, Mercatorju, Hofru ali Lidlu. 
V nasprotnem primeru kupcem 
vrnemo razliko.


