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Mokyklų, 2017 m. perkančių bet kuriuos naujuosius TEV matematikos vadovėlius 
bent vienai klasei (ne mažiau kaip po 20 komplektų), mokytojai gali gauti 
vadovėlių komplektų dalis nemokamai:  
e. vadovėlį, uždavinyną, pratybų arba darbo sąsiuvinius, SKD*, knygą 
mokytojui.**
* arba „Savarankiškų ir kontrolinių darbų“ knygutę, arba KURK-SKD atitinkamai klasei;
** arba „Patarimų knygą“ (tik IX–XII klasėms), arba MIKO knygą atitinkamai klasei.

Registruokitės tevukas.lt/prasymai

Galima pasirinkti:

Mokytojo  

rinkinys –

dovanų

Mokyklos, norinčios atnaujinti savo senuosius, gal jau gerokai padėvėtus 
vadovėlius „Matematika Tau“ V–VIII klasėms, gali pasikeisti juos į atitinkamus 
„Matematika Tau plius“ už pusę kainos. 
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Atsinaujinkite 

už pusę  

kainos

Du kartu –

gerokai 

pigiau

Perkant pratybų sąsiuvinių, pratybėlių, žodynų ir kitų papildomų mokymo 
priemonių abi dalis kartu taikoma išskirtinė kaina. Ta pati akcija galioja ir 
perkant informacinių technologijų vadovėlius V–VIII klasėms bei ekonomikos 
vadovėlius XI–XII klasėms. 

Visą akcijinių leidinių sąrašą rasite svetainėje tevukas.lt/akcijos/poros 

Sprendimynai

Uždavinių rinkiniai su sprendimais, skirti vaikų savarankiškam darbui – nuo 
ikimokyklinukų iki abiturientų. 
Perkant komplektą, kiekviena knyga kainuos gerokai pigiau. 

Visų komplektų sąrašą rasite svetainėje tevukas.lt/akcijos/komplektai
Papildoma akcija: 
Perkant bet kurį komplektą, bet kuriai pasirinktai kito komplekto knygai taikoma 25 % 
nuolaida nuo katalogo kainos. 

Šis pasiūlymas galioja tik perkant e. parduotuvėje tevukas.lt 

Mažiesiems –  

daugiau,  

bet pigiau

Beveik visiems serijos „Kuriame mažiesiems“ leidiniams taikomos įvairios akcijos. 
Apsilankykite svetainėje tevukas.lt/maziesiems ir išsirinkite, kas reikalingiausia. 
Papildoma akcija:
Perkant abi knygutės „ Pasirinkimų šalis“ dalis klasei (ne mažiau kaip 10 komplektų),  
„Mokytojo knyga“ – dovanų. 
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Nepirkit katės 

maiše
Demonstracinės KURK-SKD ir KURK-VBE-MAT versijos galioja 7 dienas. 
Galite ne tik išbandyti, bet ir pasiruošti keletą tikrinamųjų darbų.
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Skaitmeniniai 

vadovėliai –  

mokykloms

Nesvarbu, kokius e. vadovėlius norėtumėte turėti – parsisiunčiamus ar 
internetinius, visiems jiems galioja šios akcijos:

Mokyklos, 2017 m. perkančios•	  TEV matematikos, informatikos, ekonomikos 
vadovėlius, gali atitinkamus skaitmeninius vadovėlius nemokamai 
užprenumeruoti kiekvienam mokiniui (kiek perkama popierinių, tiek  
e. vadovėlių galima užsakyti svetainėje tevukas.lt/prasymai).
Mokyklos, anksčiau pirkusios•	  šiuos vadovėlius, gali prenumeruoti 
skaitmeninius vadovėlius urmine kaina (kuo daugiau užsakoma, 
tuo mažesnė vieneto kaina). Prieš užsakant skaitmeninius 
vadovėlius svetainėje tevukas.lt/prasymai, kainą galima 
sužinoti į ten esančią skaičiuoklę įrašius prenumeruojamų 
egzempliorių kiekį.

Trys už dviejų

kainą

Mokytojams, prenumeruojantiems bet kurį skaitmeninį vadovėlį iš karto 
dvejiems metams, trečiaisiais – tos pačios klasės atnaujinto vadovėlio 
prenumerata suteikiama nemokamai.

Pasirinkite šią galimybę svetainėje tevukas.lt/skaitmeniniai

Skaitmeninis 

„hibridas“
Galima užsiprenumeruoti ir „hibridinį“ vadovėlį: parsisiunčiamą + internetinį. 
Antrasis e. vadovėlis šiame „komplekte“ kainuos tik pusę kainos. 

Plačiau skaitykite svetainėje evadoveliai.lt

MIKO knygos

dvigubai 

pigiau

Mokyklos, 2017 metais perkančios (arba anksčiau pirkusios, bet 
nepasinaudojusios tokiu pasiūlymu) naujuosius TEV vadovėlius bent vienai 
klasei, atitinkamas MIKO knygas mokytojams gali įsigyti su 50% nuolaida.  
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Prenumeruojant 4 bet kuriuos KURK iš karto, mokėti reikės tik už 3. 

KURK-SKD  

4 = 3
2 = 3

Papildoma akcija
Prenumeruojant bet kurį KURK-SKD iš karto dvejiems metams, trečiaisiais – 
tos pačios klasės atnaujinto KURK prenumerata suteikiama nemokamai.

Plačiau skaitykite svetainėje tevukas.lt/kurk

Siūlome

derėtis
Užsakant sprendykles klasei (daugiau kaip 10 diegimų), taikoma nuolaida 
priklauso nuo diegimų skaičiaus. Skambinkite ar rašykite – dėl nuolaidos tikrai 
susitarsime .

Daugiau informacijos tevukas.lt/akcijos/eleidyba
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