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11-99%

CELOTNEGA NAKUPA VAM VRNEMO
KOT D*NAR NA TU© KLUB KARTICO
Trgovine in franπize

Mesni narezek

ji
izdelke v akci
Velja tudi za

UnovËite lahko 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuπ klub kartico (ali iz letaka ali iz e-obveπËanja ali iz mobilne aplikacije).
Kupon je unovËljiv le v trgovinah in franπizah Tuπ. Viπina popusta se razkrije po opravljenem nakupu. Vrednost
• Tuπ • 150 g
nakupa ni omejena, maksimalni moæni popust je 500 ¤. 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
pelete, za tobaËne izdelke, Ëasopise, revije, knjige, plaËilo poloænic, povratno embalaæo, za izdelke iz stojala
Top Shop, za izdelke Tinita iz akcije -50%, 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. Popust ne velja na druge popuste
na nakup oz. seRedna
z njimicena:
izkljuËuje.
Kupon
0,79
¤ ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike.
% 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.

-37 %

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.

Zobna pasta
Colgate Total
Advanced Clean
• 75 ml

-52 %
Redna cena: 3,14 ¤

1,49

