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Ádomioji aritmetika

Šiame leidinyje nurodytos 
kainos ir nuolaidos galioja 

tik perkant interneto 
parduotuvėje tevukas.lt 

arba leidykloje.

MATEMATIKOS MOKYTOJAMS

PERKANT POROMIS –  
GEROKAI PIGIAU

2,5 + 2,5 = 4
3 + 3 = 5

7 + 7 = 10

15 + 15 = 20
4,5 + 4,5 = 6

KOMPLEKTAI PAGAL POREIKIUS –  
IŠSKIRTINĖMIS KAINOMIS

4 + 4 + 4 + 4 = 12
7,5 + 7,5 + 24 = 27

12 + 24 = 29

PAVASARIS

Išskirtinės kainos užsakant

10 (20) ir daugiau egzempliorių

nuolaida perkant urmu

Leidyklos gimtadienio

Atnaujinant vadovėlius

Perkant MIKO knygas

27 2018–2019
mokslo metai



ATSINAUJINKITE UŽ PUSĘ KAINOS!
Mokykloms, norinčioms atnaujinti savo senuosius, gal jau gerokai padėvėtus vadovėlius, siūlome išskirtines 
sąlygas. Pasikeiskite vadovėlius „Matematika Tau“ V–VIII klasėms į atitinkamus „pliusinius“:

arba arba arba

arba

  Papildomos sąlygos:
Pasiūlymai galioja, jei vadovėlių perkama / pirkta 1. ne mažiau kaip 20 kiekvienos dalies egzempliorių. Jei klasėse yra mažiau 
mokinių, kreipkitės – pasitarsime dėl nuolaidos dydžio.   
Būtina užpildyti prašymo formą internete 2. tevukas.lt/prasymai. Norint gauti skaitmeninius vadovėlius, reikia nurodyti mokytojo 
el. pašto adresą.
Prašymą reikia išsispausdinti, 3. patvirtinti mokyklos vadovo parašu bei antspaudu ir atsiųsti registruotu paštu į leidyklą arba 
skenuotą el. paštu rinkodara@tev.lt.

– 50 %

Mokyklų, 2018 m. perkančių bet kuriuos naujuosius TEV matematikos vadovėlius 
bent vienai klasei (ne mažiau kaip po 20 komplektų), mokytojai gali nemokamai 

gauti vadovėlių komplektų dalis:  
e. vadovėlį, uždavinyną, pratybų arba darbo sąsiuvinius, SKD*, knygą mokytojui.**

arba MIKO knygą atitinkamai klasei

Galima pasirinkti:

Akcija!

mokytojo rinkinys —

 dovanu

NAUJIENA

* arba „Savarankiškų ir kontrolinių darbų“ knygutę 

arba KURK-SKD atitinkamai klasei

** arba „Patarimų knygą“ (tik IX–XII klasėms)

Nuo šių metų 50 % bus suteikiama 
mokykloms, norinčioms pasikeisti 
nudėvėtus „Matematika Tau plius“ 
IX ir X klasėms naujais. Pakanka 
užpildyti atitinkamą formą  
tevukas.lt/prasymai.

IN
FO Už pusę kainos galima įsigyti tiek 

vadovėlių „Matematika Tau plius“, 
kiek buvo pirkta senųjų.



Perkant 10 ir daugiau to paties leidinio egzempliorių vienu užsakymu taikoma nuolaida iki 27 %:

KOMPLEKTŲ DALIS ĮSIGYKITE PIGIAU!
Nesvarbu, ar atsinaujinate, ar naudojate senuosius TEV vadovėlius, bet jei prireiks vadovėlių komplektų dalių 
arba pagalbinių mokymo priemonių, susipažinkite su šiais pasiūlymais.   

Akcija

10+

d) Taip pat visoms „Kengūros“ konkurso ir pasirengimo konkursui knygutėms (žr. tevukas.lt/konkursai). 

b) Savarankiškų, kontrolinių, tikrinamųjų darbų knygutėms

c) Pratybėlėms

Nuolaidos aprašytos šiame puslapyje taip pat galioja perkant 20 ir daugiau bet kurių 
tos pačios dalies pratybų sąsiuvinių. Akcija

20+

a) Uždavinių rinkiniams

IN
FO Tikslias akcijinių leidinių kainas sužinosite užsakydami knygutes su TEV nuolaidų kortele in-

terneto parduotuvėje tevukas.lt, arba prisijungę prie užsakymo sistemos tevukas.lt/mokykloms, 
arba atvykę tiesiai į leidyklą. Perkant daugiau, kiekviena knyga kainuos pigiau!



www.tev.lt                              www.tevukas.lt             www.vadovėliai.lt

rinkodara@tev.lt
pardavimai@tev.lt

Mokslininkų g. 2a,
LT-08412 Vilnius

8 5 2729318 
8 5 2729020

POROS IR KOMPLEKTAI –  
DAR VIENAS TAUPYMO BŪDAS

Jei prireikia nedidelių kiekių pratybų ar kitų papildomų priemonių, kurias sudaro dvi dalys, pasinaudokite 
išskirtinėmis kainomis poroms. Jas galima rasti interneto puslapyje tevukas.lt/akcijos/poros.

Siekdami sudaryti galimybes aprūpinti mokyklų ir asmenines bibliotekas naudingais matematinių gebėjimų 
ugdymo leidiniais, sukūrėme susietų knygučių komplektus (žr. puslapyje tevukas.lt/akcijos/komplektai).  
Perkant šiuos rinkinius, bet kurios knygutės kaina yra absoliučiai mažiausia rinkoje. Jei rasite mažesnę kurio 
nors leidinio kainą – praneškite. Nemokamai dovanosime visą komplektą!

–27 %Pratybėlės Sprendimynai

Pratybos (V ir VI kl. taip pat lenkų ir rusų kalbomis) 

NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!
E. parduotuvėje tevukas.lt kainos iki  30 % žemesnės!

Perkantiems bent už 27 Eur – pristatymas nemokamas.

Jei nenurodyta  
kitaip, visos šiame 

leidinyje paminėtos 
akcijos, kainos ir 
nuolaidos galioja 

 iki 2019 m.  
kovo 31 d.

„Matematikos pagrindai“ (8–12 m. vaikams)

„Gera pradžia“ (pradinėms mokykloms)

= 12 Eur+ + +

„Gera pradžia +“

= 18 Eur+

„Mėgstantiems matematiką“ (progimnazijoms)

+ = 11 Eur

„Mėgstantiems matematiką +“

= 29 Eur+

+ + = 8 Eur

„Ruošiamės olimpiadoms “

= 23 Eur++

„Kai pritrūksta uždavinių +“

= 28 Eur+

„Kai pritrūksta uždavinių“  
  (IX–XII kl.)

= 11 Eur+


