IN KATALOG
IN izdelkov
po IN cenah
Brezplačna
IN kartica
Diners Club
Tuš

IN cene top
izdelkov

Nakupi
nad 100 €
na obroke

Brez letne
članarine

NOVO

Spoznajte
IN ugodnosti
nove IN kartice

ČISTILEC
KÄRCHER
Velja samo za imetnike brezplačne
IN kartice Diners Club Tuš.

396,00

449,99

Več informacij stran 6.

Izid: 05/2021. Veljavnost ponudbe od 19. 5. do 31. 8. 2021.
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Vse Tuš klub IN Diners Club ugodnosti

NAKUPUJTE
NA OBROKE
Do 36 obrokov ob nakupu nad 100 € v Sloveniji IN do 12
obrokov ob nakupu v tujini ter preko spleta. Izkoristite najnižji
znesek obroka 30 € IN število obrokov izberite sami.

ČLANI TUŠ KLUBA

KORISTITE IN KARTICO Diners
Club Tuš BREZ NAROČNINE
Pridobitev IN uporaba plačilne IN kartice Diners Club Tuš
je za vse člane Tuš kluba brezplačna.*
*
Pridobitev in uporaba plačilne Diners Club Tuš kartice je brezplačna za vse
polnoletne prebivalce Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo
v Diners Clubu.

ZDRUŽITE VSE

TUŠ KLUB IN Diners Club
UGODNOSTI
Že uporabljate Tuš klub kartico? Zdaj jo lahko
nadomestite z IN kartico Diners Club Tuš IN izkoristite
dvojne ugodnosti.

ODLOŽITE
PLAČILO
Nakupujte zdaj IN plačajte kasneje IN to brez dodatnih
stroškov. Datum mesečnega plačila pa izberite sami.

VSAK MESEC

ODKRIJTE EKSKLUZIVNO
PONUDBO IZDELKOV PO
IN CENAH
Privlačne mesečne ponudbe ekskluzivnih izdelkov po
posebej ugodnih IN cenah samo za imetnike IN kartice.
Spremljajte ugodnosti na www.tus.si.

UŽIVAJTE V DVEH
LOČENIH LIMITIH
Edina kartica na trgu z ločenima limitoma za enkratne
nakupe IN za nakupe na obroke.

Preprosto do IN kartice Diners Club Tuš
NA SPLETU

NA PRODAJNEM MESTU

Obiščite spletno stran tus.si ali mobilno
aplikacijo Tuš, izpolnite spletni obrazec,
naložite sliko osebnega dokumenta in
dokazila o prihodkih.

Poiščite pristopni obrazec v vam najbližji
trgovini ali franšizi Tuš, ga izpolnite in skupaj
z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:
Erste Card d.o.o.,
Dunajska cesta 129,
1000 Ljubljana (članstvo).
Več informacij na tus.si

Brezplačna mobilna aplikacija Tuš v trgovini
App Store ali Google Play ali skenirajte QR kodo.
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IN kartica Diners Club Tuš je povsem brezplačna IN združuje
vse Tuš klub IN Diners Club ugodnosti IN še veliko več.

PREJMITE BOGATE
NAGRADE
Diners Cluba

Privlačen Nagradni program Diners Cluba IN izjemne
ugodnosti pri številnih partnerjih.

KMALU TUDI
POENOSTAVLJENO
PLAČEVANJE

Z MOBILNO APLIKACIJO TUŠ
Za vas pripravljamo še bolj priročno plačevanje IN
preverjanje ugodnosti z aplikacijo Tuš. Ob plačilu na
blagajni preprosto pokažite QR kodo v aplikaciji.

PRIDOBITE NOVO
PLAČILNO KARTICO

BREZ MENJAVE BANKE
Vse prednosti plačilne IN kartice Diners
Club Tuš brez menjave banke.

ODLOČITE SE
ZA VARNO
NAKUPOVANJE
Aktivirajte storitev varnostni SMS in ob
vsakem plačilu z IN kartico prejmite SMS z
obvestilom o nakupu.

DOSTOPAJTE DO VSEH
INFORMACIJ 24/7
Za vsa vprašanja smo vam na voljo v kontaktnem centru
Diners Club na telefonski številki 01 561 78 00. Ves čas,
vsak dan v tednu. Pridobite več informacij o morebitni
blokadi kartice IN preverite razpoložljivo stanje IN uredite
nujne začasne dvige limita IN še veliko več. Za več
informacij obiščite www.tus.si.
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IN izdelki po IN cenah
IN kartica Diners Club Tuš vam prinaša ekskluzivne ponudbe top
izdelkov po super ugodnih IN cenah IN z možnostjo plačila na obroke.
Pokažite črtno kodo izdelka na blagajni vam najbližje trgovine Tuš, predložite IN kartico in opravite
nakup. Izbrane izdelke vam v roku petih delovnih dni dostavimo na dom. Strošek dostave je že
vključen v ceno. Za več informacij obiščite www.tus.si.

IN zabava
TV SPREJEMNIK PANASONIC
55HX710E

• velikost: 139 cm/55''
• ločljivost zaslona: 4K Ultra HD (3840 x 2160)
• digitalna televizija: DVB-T/T2/C/S/S2
• Android TV: da
• glasovni Google pomočnik: da
• Chromcast (ogled vsebin s pametnega telefona na TV): da

549,00

699,99

IN

21 %

popust

do

18

obrokov

PRENOSNI ZVOČNIK THE HOUSE OF
MARLEY

• moč: do 40 W
• povezovanje: preko Bluetootha z oddaljenostjo do 15 metrov ali s
3,5-milimetrskim avdio priključkom
• dva nizkofrekvenčna zvočnika in dva visokofrekvenčna zvočnika
• okvir iz brezovega lesa
• naramnica in torba za nošenje iz ekskluzivne tkanine House of
Marley REWIND
• tip baterijske celice: Litij-ionska

239,99
299,

99

IN

do

popust

obrokov

20 %
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Ponudba IN izdelkov velja od 19. 5. do 31. 8. 2021 v trgovinah Tuš in ne velja v franšiznih poslovalnicah. Nakup izdelkov iz IN kataloga je možen samo na blagajnah trgovin Tuš. Izdelki
niso na voljo v spletni trgovini hitrinakup.com. Zaloge izdelkov so omejene. Izdelki niso na zalogi v trgovini, zato za vse izdelke velja dostava na dom. Dostava se vrši na območju
Republike Slovenije. Naslov dostave je enak naslovu, ki ga je Diners Club Tuš član navedel ob včlanitvi oziroma na zahtevo naknadno spremenil. Ponudba izdelkov v IN katalogu
velja samo za imetnike IN kartice Diners Club Tuš (pogoj je predložitev kartice ob nakupu na blagajni). Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Popusti se ne
seštevajo. Akcije se med seboj izključujejo. Kuponov in ostalih ugodnosti ni mogoče unovčiti pri nakupu IN izdelkih iz kataloga. Pridržujemo si pravico do sprememb. Vse slike so
simbolične. Cene so v evrih. Možen je nakup izdelkov v količinah, primernih za gospodinjstvo. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na
brezplačno telefonsko številko 080 13 10. Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Poštnina plačana pri pošti Celje 3102.
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IN bela tehnika
AMERIŠKI HLADILNIK TESLA
RB5200FMX

• 338 litrov prostornine hladilnega dela (4 police, 2 predala in 5 polic
v vratih)
• 197 litrov prostornine zamrzovalnega dela (3 police, 2 predala in
avtomat za pripravo ledu)
• LED zaslon na dotik
• ledomat

660,00

749,99

IN

11 %

popust

do

22

obrokov

ROBOTSKI SESALNIK ROOMBA e5154
• čiščenje do 90 min
• filter, ki zadrži do 99 % vsega prahu
• AeroForce™ krtače z manj napletanja
• patentirano 3-stopenjsko čiščenje
• pralen košek

299,99

449,99

IN

do

popust

obrokov

33 %
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PRALNI STROJ TOSHIBA TW-BJ80S2HR
• kapaciteta pranja: 7 kg
• centrifuga: 1200 obr/min
• INVERTER motor (10 let garancije)
• 16 programov
• 15" hitro pranje
• energijski razred: A+++

299,99
399,

00

IN

24

%

popust

do

9

obrokov
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IN na vrtu
SET VRTNEGA POHIŠTVA ALABAMA

• eleganten pohištveni komplet s teksturo, ki spominja na tkanje iz
ratana
• sestavljen je iz dveh naslanjačev, dvojnega kavča in kvadratne mize.
• mehke blazine v elegantni grafitni ali rjavi barvi
• odporno na dolgotrajne vremenske vplive in UV sevanje
• dimenzije: stol (2x): 65 x 67 x 77 cm, zofa: 129 x 67 x 77 cm, miza:
59 x 59 x 43 cm
rjava barva

229,00

IN

299,99

23 %

popust

temno siva barva
do

7

obrokov

VISOKOTLAČNI ČISTILEC KÄRCHER
K5 Power Contr Car&Home
• tlak: 145 bar
• količina pretoka: 500 litrov na uro
• dovodna temperatura: 40°C
• oprema: 10-delna dodatna oprema

396,00

449,99

IN

11 %

popust

do

13

obrokov

ROBOTSKA KOSILNICA RAMDA
RM24A-15
• v kompletu s hiško
• napetost litijeve baterije: 28 V
• kapaciteta litijeve baterije: 3 Ah
• tip motorja: brezkrtačni motor
• širina košnje: 24 cm
• višina košnje: 26-65 mm
• naklon maks.: 30°
• standardna dolžina žice: 100 m

559,00

680,00
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IN

17 %

popust

do

18

obrokov

IN računalniška oprema
MONITOR SAMSUNG C24F390FHR
• zaslon: 59,70 cm (23,5«)
• monitor z ukrivljenim zaslonom
• ločljivost: 1920 x 1080 (FullHD)
• vrsta zaslona: VA
• priklop: VGA, HDMI
• odzivni čas: 4 ms
• svetilnost: 250 cd/m2

119,99

139,99

IN

do

popust

obrokov

14 %
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PRENOSNIK GATEWAY 14

• procesor Intel Core i5-1035G1
• do 3.60GHz, predpomnilnik 6 MB
• zaslon: 39,6 cm (15,6") FHD (1920x1080) IPS
• pomnilnik: 16 GB, 256 GB SSD disk
• grafična kartica: integrirana Intel UHD Graphics
• operacijski sistem: Windows 10
• vgrajena stereo zvočnika (Tuned by THX™)
• čitalec prstnih odtisov
• baterija: Li-Ion

649,00

699,00

IN

7

%

popust

do

21

obrokov

PRENOSNIK HP 14-DQ10

• procesor Intel Core i3-1005G1 1.2 GHz
• do 3.4GHz, 4 MB predpomnilnika
• zaslon 35,6 cm (14,0") FHD (1920x1080), nebleščeč
• pomnilnik 8 GB, 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD disk
• grafična kartica Intel UHD Graphics
• operacijski sistem Windows 10 Home S

549,00

599,00

IN

8

%

popust

do

18

obrokov
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IN šport
ŠPORTNA URA GARMIN Fenix 6S

• natančno in udobno se prilega ožjim zapestjem
• primerna za vse športe
• vgrajen GPS
• funkcije srčnega utripa, kardio vadbe, vsakodnevne pametne
funkcije itd.
• odpornost na toploto in udarce
• vodotesna

499,00

560,00

IN

10 %

popust

do

16

obrokov

ELEKTRIČNI SKIRO XIAOMI Mi 1S
• doseg: do 30 km
• max hitrost: 25 km/h (18 km/h v varčevalnem načinu)
• nazivna moč motorja: 250 W
• max moč motorja: 500 W
• baterija: Li-Ion 280 Wh
• čas polnjenja: cca 5,5 ur
• luči: spredaj in zadaj LED
• nosilnost: do 100 kg

385,00

529,00

IN

27 %

popust

do

14

obrokov

NOGOMETNI GOL HUDORA
Pro Tect 180

• dimenzija: 180 x 120 x 60 cm
• gol odlikuje stabilnost in varnost
• 32-milimetrske jeklene cevi so obložene s trdo zaščitno peno
• priložena kvalitetna mreža in set za pritrditev v tla, kar poveča
stabilnost gola

79,99

119,99

8

IN

33 %

popust

