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Mokyklos, 2021–2022 m. m. perkančios TEV vadovėlius, gali metams nemokamai užprenumeruoti atitinkamus 
skaitmeninius vadovėlius kiekvienam mokiniui (kiek perkama popierinių, tiek e. vadovėlių galima užsakyti internete 
tevukas.lt/prasymai/dovanos).
Mokyklos, anksčiau pirkusios šiuos vadovėlius, skaitmeninius vadovėlius gali prenumeruoti urmo kainomis. 
(Kuo daugiau užsakoma, tuo mažesnė vieneto kaina.) Užsakant skaitmeninius vadovėlius tevukas.lt/prasymai/nuolaidos, 
kainą galima sužinoti įrašius į skaičiuoklę prenumeruojamų egzempliorių skaičių. 
Prenumeruojant bet kurį e. vadovėlį iš karto trejiems metams, mokėti reikės tik už dvejus.

kain
a n

uo  

2 Eur!!
!

Mokytojams, planuojantiems padėti 
savo mokiniams pigiau įsigyti 

pratybas  ar kitas papildomas 
mokymo priemones arba pirkti 

TEV leidinius dides niais kiekiais, 
taip pat verta tapti „Taupių 
tėvų klubo“ nariais ir naudotis 

visais klubo teikiamais privalumais. 
Apsilankykite tevukas.lt/tevams

Gal norite atsinaujinti? Naujos programos dar negreit, o vadovėliai aptriušę jau dabar? 
Užsukite į tevukas.lt/prasymai/atsinaujinti ir užpildykite formą „Atsinaujinkite pigiau”. 
Atsiųskite ją į leidyklą (pakanka spragtelėti „Siųsti TEV“) ir mes pasiūlysime tikrai patrauklias kainas.

JUBILIEJINĖS AKCIJOS, DOVANOS IR NUOLAIDOS

tevukas.lt/prasymai/atsinaujinti

tevukas.lt/prasymai/nuolaidos

Jubiliejiniais metais 30 % nuolaida  tai ko ma perkant vienu užsakymu ne ma žiau 
kaip 10 to paties pavadinimo TEV leidinių. 

Bendrojo lavinimo mokyklų vadovėliams ir pratybų sąsiuviniams ta pati akcija galioja per
kant ne mažiau kaip 20 vienos dalies egzempliorių. 

Perkant knygas poromis ar komplektais nuolaidos gali būti ir dar didesnės (žr. katalogo 7 psl.). 

AKCIJA 30

Perkant vadovėlius visai klasei (ne 
mažiau kaip po 20 kiekvienos dalies 
egzempliorių), mokytojams dovanų 
metinės prenumeratos:

*  Internetinis mokytojo komplektas 
(IMK) tai klasei;

*  Kompiuterinis užduočių rinkinių 
konstruktorius (KURK) atitinkamam 
koncentrui.

1 pastaba. Būtina nurodyti dirbsiančio 
mokytojo e. pašto adresą. 

2 pastaba. Vietoj IMK galima užsakyti 
atitinkamą MIKO knygą su 
50 % nuolaida. 

3 pastaba. Mokytojams, kurie 
skaitmenines priemones jau 
turi arba jų nenaudoja, galima 
užsakyti nemokamą popierinį 
tos klasės komplektą. 

Jei klasėse yra mažiau mokinių, 
kreipkitės – pasitarsime dėl nuolaidos 
dydžio. 



 „Tavo bičiulis kompiuteris” (V–VIII kl., lietuvių ir lenkų k.):

 „Pasaulis kompiuteryje” (IX–XII kl.):
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Mokyklos, 2021–2022 m. m. perkančios TEV vadovėlius, gali metams nemokamai užprenumeruoti atitinkamus 
skaitmeninius vadovėlius kiekvienam mokiniui (kiek perkama popierinių, tiek e. vadovėlių galima užsakyti internete 
tevukas.lt/prasymai/dovanos).
Mokyklos, anksčiau pirkusios šiuos vadovėlius, skaitmeninius vadovėlius gali prenumeruoti urmo kainomis. 
(Kuo daugiau užsakoma, tuo mažesnė vieneto kaina.) Užsakant skaitmeninius vadovėlius tevukas.lt/prasymai/nuolaidos, 
kainą galima sužinoti įrašius į skaičiuoklę prenumeruojamų egzempliorių skaičių. 
Prenumeruojant bet kurį e. vadovėlį iš karto trejiems metams, mokėti reikės tik už dvejus.

Ekonomikos vadovėliai beveik nesikeis, net jei atsiras naujos programos.  Todėl nelaukdami, kol 
dabartiniai vadovėliai visai susitrins, galite atsinaujinti su nuolaida ir dar gauti dovanų. 

Perkant modulių vadovėlius „Šiuolaikiškas žvilgsnis į ...”  
(IX–XII kl.) visai klasei (ne mažiau 20 knygų) – atitinkama 
MIKO knyga mokytojui dovanų.

JUBILIEJINĖS AKCIJOS, DOVANOS IR NUOLAIDOS

Perkant ekonomikos  
ar IT vadovėlius visai 
klasei (ne mažiau 
kaip po 10 kiekvienos 
dalies egzempliorių) 
mokytojams dovanų: 

atitinkamos  MIKO 
knygos; 
skaitmeniniai vadovėliai;
viena iš popierinių 
knygų pasirinktinai. 

Perkant 10 ir daugiau 
popierinių knygučių 
ne tik taikoma 
30 % nuolaida, 
bet ir pridedama 
metodinė medžiaga 
mokytojams 
atmintuke dovanų. 

tevukas.lt/prasymai/atsinaujinti
Apsilankykite 

ir užpildykite formą 
„Mokytojo rinkinys – dovanų 
ekonomikos mokytojams“ 
arba 
„Mokytojo rinkinys – dovanų 
informacinių technologijų 
mokytojams”.
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Nepamirškite pasakyti 
istorijos mokytojams! 

MIKO knygos 
„Naujųjų amžių istorija. 

1640–1918 metai“ 
ir „Naujausiųjų 
laikų istorija. 
Nuo 1918 m. 
iki šių dienų“ 

kartu kai nuoja 
kur kas pigiau 
nei po vieną!

AKCIJos

3 = 2
4 = 3

PRENUMERUOJANT:
e. vadovėlius, KURK ar IMK•	  trims metams mokėti reikia tik už dvejus; 
vienu užsakymu •	 4 bet kuriuos KURK arba IMK metinius produktus mokėti 
reikia tik už 3; 
bet kurį skaitmeninį TEV produktą asmeniškai – išskirtinės kainos. Jas pama•	
tysite prisijungę prie e. parduotuvės tevukas.lt su savo nuolaidų kortele. 

Virtualią nuolaidų kortelę galite gauti užpildę prašymą internete 
tevukas.lt/registracija/kortele.

E. SIURPRIZAI
Nuotolinis mokymas(is) parodė, kad skaitmeniniai mokytojo pagalbininkai gali tapti naudingesniais už 
popierinius. Daugybė mokytojų prisiminė MIKO knygas, o mes pagreitintu režimu pradėjome kurti naujus 
e. produktus mokytojams ir mokiniams. Peržiūrėkite, ką siūlome jubiliejiniais metais, o naujausias akcijas ir 
nuolaidas šiems produktams visada rasite puslapyje tevukas.lt/akcijos/eleidyba. 

+=
  30 % PIGESNIS!

Atsiverkite skaičiuoklę puslapyje tevukas.lt/prasymai/nuolaidos, įrašykite 
turimų ir norimų įsigyti e. vadovėlių skaičių ir pamatysite jų galutinę kainą. 

NAUJASIS

KART    KKART    K KART    K KART    K

MATEMATIKĄMATEMATIKĄ MATEMATIKĄ MATEMATIKĄ

Skaitmeninių vadovėlių urmo kainos dar patrauklesnės!

Tikrai verta pirkti, net turint popierinius. 

E. pagalbininkai mokiniams 
pasirodys jau rugsėjo mėnesį! 

Iki pat jubiliejaus – metinė 
prenumerata už 30 % katalogo kainos! 

V B E

KART    K

PUPP

KART    K

evadoveliai.lt/kartok


