
 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.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

POPUST ZA
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

KUPON

ČETRTEK, 3. 12.
ALI PETEK, 4. 12. 2020

Velja v Tuš drogerijah.

25%

Unovčite lahko 1 kupon (ali iz letaka ali iz e-obveščanja ali iz mobilne aplikacije) za 1 nakup na 1 Tuš klub 
kartico za 1 izdelek. Kupon je unovčljiv v Tuš drogerijah in ne velja v spletni Tuš drogeriji. Kupon ne velja na 
akcijsko ceno, izdelke iz akcije Tuš klub najmanj - 50 %, izdelke iz lojalnostnih programov, izdelke iz akcije 
Mojih 10 najljubših, izdelke iz odprodaje, znižane pred iztekom roka uporabe, na gratis izdelke in gratis 
pakiranja iz povezanih nakupov, na akcijo Kupi več plačaj manj, na izdelke, pri katerih je v promocijskih 
materialih pripisano, da se nanje ne obračunajo dodatne ugodnosti, na izdelka z EAN 770201841184 
Gillette Mach 3 16/1 in EAN 770201847088 Gillette Fusion 16/1, peneča vina, žgane pijače (tudi z 
manj kot 15 vol. % alk.), ter na knjige, darilne in vrednostne kartice. Kupon prav tako ne velja za kartice 
in predplačniške pakete mobilnih operaterjev, vrednostnice za mobilne telefone, nakup darilnih bonov ali 
vrednostnih kartic. Kupon se ne sešteva z drugimi popusti, lahko pa se unovči na redno ceno izdelkov 
označenih z akcijsko ceno, Mojih 10, gratis izdelke in gratis izdelke iz povezanih nakupov in Kupi več 
plačaj manj, znižanih za manj kot je procent popusta s kuponom. Na izdelek, za katerega se uveljavlja ta 
kupon za izbrani izdelek, se ne obračunajo druge ugodnosti na nakup. V primeru obročnega odplačevanja 
kupona ni mogoče uveljavljati. Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. 


