
MEHANIKA ZBIRANJA KUPONOV:

Člani Tuš kluba v mesecu februarju, od 1.2.-28.2.2023, ob predložitvi Tuš klub kartice
zbirajo nakupe nad 15 €. Z zbranimi 3 nakupi (ki se zabeležijo na TUŠ klub kartici) nad 15
€, lahko od 1.3.-31.3.2023 unovčijo 15 % popust ob nakupu nad 15 €. Število zbranih
nakupov je vidno na izpisu računa. Stranka je dolžna na blagajni opozoriti, da želi unovčiti
popust, pred zaključkom računa. Aktivnost velja v vseh Tuš drogerijah in ne velja v spletni
Tuš drogeriji.

PRAVILA in POGOJI:

1. člen

Po teh pravilih prireja ENGROTUŠ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje (v
nadaljevanju: Tuš) prodajno akcijo v reklamne namene na področju Republike
Slovenije (v nadaljevanju: prodajna akcija).

2. člen

Prodajna akcija se bo izvedla v reklamne namene. Prodajna akcija poteka od srede, 1.
2. 2023, do torka 28. 2. 2023, zbrane popuste pa je mogoče unovčiti od srede,
1.3.2023 do petka, 31.3.2023.

3. člen

Udeleženec prodajne akcije je vsaka fizična oseba (v nadaljevanju: kupec), ki je
imetnik ali uporabnik TUŠ KLUBA in to dokazuje s plastično kartico, črtno kodo
kartice, e-kartico na GSMu ali s spletno aplikacijo kartice (vsi načini dokazovanja so
enakovredni), in ki jo predloži ob nakupu v Tuš drogerijah, skladno s 4. členom teh
pravil.

4. člen

Prodajna akcija zbiranja nakupov poteka v Tuš drogerijah, in sicer od srede, 1. 2.
2023, do vključno torka, 28. 2. 2023. Ob nakupu nad 15 € in predložitvi TUŠ klub
kartice, se na TUŠ klub kartici avtomatsko zabeleži zbran nakup, število zbranih
nakupov pa je razvidno na izpisu računa. Ob zbranih 3 nakupih nad 15 €, se na kartici
ti nakupi avtomatsko pretvorijo v 15% popust na nakup nad 15 €. *Iz zneska za
pridobitev popusta so avtomatično izvzeti izdelki (plačilo položnic, nakup darilne
kartice) navedeni v 9. členu.

5. člen



Do zbiranja nakupov ni upravičen kupec ob nakupu TUŠ darilne kartice. Kupec, ki svoj
nakup plača s TUŠ darilno kartico ali dobropisom je upravičen do zbiranja nakupov..

6. člen

Nakupi nad 15 € se zbirajo na Tuš klub kartici in so kupcu vidni na izpisu računa. Ob
zbranih 3 nakupih nad 15 €, se le ti avtomatsko pretvorijo v 15% popust na nakup nad
15 €, ki ga je možno unovčiti od 1.3.-31.3.2023, v Tuš drogerijah. Ob izpolnjenem
pogoju, prodajalki na blagajni ob naslednjem nakupu avtomatsko javi, da je možno
unovčiti 15% popust na nakup nad 15 €, za katerega se kupec odloči ali ga želi
koristiti ali ne. Za unovčitev popusta je potrebno zbrati 3 nakupe nad 15 €, na blagajni
predložiti Tuš klub kartico in opraviti nakup nad 15 €. V času unovčevanja popusta
lahko kupec unovči poljubno število zbranih 15% popustov na nakup nad 15 €, a le
enega pri enem nakupu.

7. člen

Pravila so obvezujoča za Tuš, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane
s prodajno akcijo, ki je predmet tega pravilnika (v nadaljevanju: prireditelj) ter za
udeležence prodajne akcije (kupce), ki z zbiranjem nakupov nad 15 € priznavajo ta
pravila in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.

8. člen

V prodajni akciji “ZBIRANJE NAKUPOV” bodo upoštevani 15% popusti na nakup nad
15 €, ki jih bodo kupci v terminu od 1.3.-31.3.2023 želeli unovčiti. Pravico do
unovčitve popusta ima kupec, ki je zbral vsaj 3 nakupe nad 15 € v terminu od
1.2.-28.2.202 in predložil svojo Tuš klub kartico. Na blagajni je kupec stranko dolžan
opozoriti, da želi  unovčiti popust na nakup, pred zaključkom računa.

9. člen

“ZBIRANJE NAKUPOV” unovčevanje 15% popusta nad 15 €, 1.3.-31. 3. 2023

V pogoj nakupa 15€ se ne šteje plačilo položnic in nakup darilne kartice.



Pogoji akcije:

a) Kupec mora v mesecu februarju, 1.2.-28.2.2023, opraviti 3 nakupe nad 15 €, ki mu
prinesejo 15% popust nad 15 €, v mesecu marcu, 1.3.-31.3.2023. Kupec je dolžan na
blagajni opozoriti, da želi unovčiti popust pred zaključkom računa.

b) Ob enkratnem nakupu je kupec upravičen do unovčenja enega popusta oz. do
unovčenja samo ene vrste popusta za nakup. Pridobljeni popust se kupcu prizna za
izdelke, ki jih je prinesel na blagajno pred unovčenjem popusta in ne velja za kasneje
izbrano blago.

c) Popust se obračuna tudi na izdelke v akciji, razen na TK akcije. Ne pa tudi na:
časopise in revije, predplačniške pakete, vrednostnice za mobilne telefone, plačilo
položnic, nakup darilnih bonov ali kartic, na že znižane izdelke, na izdelke v odprodaji
in izdelke iz lojalnostnih programov, na pakete Zvezdar, knjige, tudi ne velja na
aktivirane izdelke MOJIH 10.

d) Na računu so izdelki, pri katerih se upošteva 15 % popust, posebej označeni.
Popust se obračuna na koncu računa.

e) Kupon na nakup se ne sešteva s kuponom na izbrani izdelek v primeru , da sta oba
kupona aktivna.

Zbiranje nakupov nad 15 € je možno le ob predložitvi TUŠ KLUB kartice. Popust je
unovčljiv le ob predložitvi TUŠ KLUB KARTICE. V vsoto za pridobitev ZBRANIH
NAKUPOV se ne upošteva nakup TUŠ darilnih kartic. “15% popust na nakup nad 15 €”
je unovčljiv le ob predložitvi TUŠ KLUB kartice in nakupu nad 15 €. Popust se
obračuna od 15 € vrednosti nakupa, pri čemer je najvišja osnova za popust 500 €. Ne
velja v spletni Tuš drogeriji. Popust ne velja za pravne osebe in samostojne
podjetnike. Popusta ni možno uveljavljati za nakup časopisov in revij, TUŠ darilnih
kartic, polnitve za mobilne telefone, SIM kartic mobilnih operaterjev, plačilo položnic,
darilnih paketov Zvezdar, darilnih kartic Selectcard, darilnih paketov Selectbox.

10. člen

V primeru sporov, ki morebiti nastanejo v zvezi s prodajno akcijo, je pristojno stvarno
pristojno sodišče v Celju.

11. člen

Ta pravila veljajo od februarja 2023 oz. od dneva izdaje reklamnega časopisa družbe
ENGROTUŠ d.o.o. .

V Celju, dne 31. 1. 2023 Engrotuš d.o.o.


