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RUDUO

Tai ne paprastas formulynas,
o nepaprastas mokyklinės matematikos žinynas!
Vienas dviem formomis:
estetiška dvispalvė knygutė ir
interaktyvus jos variantas internete.
Viskas, ko reikia greitam pasikartojimui:
pagrindiniai teiginiai su pavyzdžiais ir
visos formulės.

Trumpai, bet aiškiai.

Įsigiję knygutę interneto parduotuvėje tevukas.lt
arba leidykloje, iškart gausite metinį prisijungimą
prie skaitmeninės MMT versijos.
Ją galima vartyti bet kuriame išmaniajame
įrenginyje ar kompiuteryje.
Jei knygutė pirkta knygyne, norint gauti
prisijungimą, pirkimo čekį reikia nufotografuoti
ir atsiųsti el. paštu rinkodara@tev.lt. Labai svarbu,
kad būtų aiškiai matomi pirkinio ir knygyno
pavadinimai, čekio ir kasos aparato numeriai.
Patikrinus pirkimą, jūsų el. pašto adresu bus
atsiųsta prisijungimo nuoroda.

mokamas!
Perkant už > 29 Eur – pristatymas ne

SKAITMENINĖS KNYGUTĖS

evadoveliai.lt/tev
Interaktyvūs
pagalbininkai
mokantis,
ruošiantis
patikrinimams
ar egzaminams.
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Naudingi
Jei planuojate pirkti leidyklos TEV popierinius ar skaitmeninius leidinius,
pirmiausia atsakykite sau į keletą klausimų:
1. Ar jiems taikomos akcijos

+

20+ / 10

tevukas.lt

?

29% nuolaida taikoma perkant vienu užsakymu to paties pavadinimo:
2 20 ir daugiau pratybų sąsiuvinių;
2 10 ir daugiau kitų komplekto dalių, pasirengimo patikrinimams ir egzaminams
bei papildomų mokymo priemonių.
Nuolaida automatiškai taikoma perkant e. parduotuvėje – įrašę planuojamą pirkti leidinių
kiekį, pamatysite kainą su nuolaida. Perkant leidykloje, ją pasakys vadybininkai.

tevukas.lt/komplektai

2. Gal jie parduodami kartu su kitais susietais leidiniais?

Kiekvieno leidinio kaina komplekte yra gerokai mažesnė, nei perkant atskirai.
Palyginkite ir įsitikinkite:
„Gera pradžia +“

„Gera pradžia“ (pradinėms mokykloms)

+

+

+

„Ruošiamės NMPP“ (pradinėms mokykloms)

+

+

+

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

+

= 14 Eur

= 16 Eur

„Ruošiamės NMPP“ (progimnazijoms)

+

= 15 Eur

„Mėgstantiems matematiką“
(progimnazijoms)

+

+

= 10 Eur

+

+

= 18 Eur

„Mėgstantiems matematiką +“

+

= 14 Eur

„Kai pritrūksta uždavinių +“

+

= 34 Eur

= 34 Eur

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

+

+

= 9 Eur

atsakymai
3. Gal pasirinktas leidinys yra dviejų dalių (arba turi savo porą)?
Visoms susijusių knygų poroms taikomos išskirtinės kainos,
kartais vos ne dvigubai mažesnės nei knygynuose. Jas galima
susirasti interneto parduotuvėje arba sužinoti leidykloje.

tevukas.lt/poros

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

Pratybėlės

Sprendimynai

NMPP

Kalbų
mokymas
Verslumo, erdvinės
vaizduotės ugdymas

Vilniaus
miesto
jaunųjų
matematikų
olimpiados

4. Kada skaitmeniniams produktams taikomos akcijos 3 = 2 ir 4 = 3?
Prenumeruojant vienu užsakymu bet kuriuos skaitmeninius produktus (KURK, IMK arba e. vadovėlius) trims metams, mokėti
reikia tik už dvejus.
Užsakant 4 bet kuriuos KURK produktus kartu (gali būti skirtingi, tik tam pačiam periodui) mokėti reikia tik už 3. Ta pati akcija
galioja ir užsakant IMK (gali būti skirtingoms klasėms).
Nuolaidos automatiškai pritaikomos perkant e. parduotuvėje –
įsidėję į krepšelį pasirinktus skaitmeninius produktus, pamatysite
kainą su nuolaida. Perkant leidykloje, ją pasakys vadybininkai.

tevukas.lt/skaitmeniniai
tevukas.lt/kurk
tevukas.lt/imk

Kuriame mažiesiems
Matematikos knygučių mažiesiems yra be galo daug – ir
lietuviškų, ir verstinių. Bet mūsų sukurtos yra išskirtinės!

tevukas.lt/maziesiems

Jose matematika persipina su kasdieniu gyvenimu. Užduotys sukurtos
su didele meile matematikai ir ... lietuvių kalbai. Iš tikrųjų, sugalvoti
skirtingus ir uždavinio esmę atitinkančius 532 pavadinimus (tiek uždavinių yra visose 4 knygutėse) – rimtas iššūkis bet kuriam kalbininkui.
Knygutės parengtos sunkėjančia tvarka: nuo ikimokyklinukų iki ketvirtokų. Gražios iliustracijos, visų uždavinių išsamūs sprendimai – tokios knygutės turėtų patraukti net tuos vaikus, kurie nelabai draugauja
su matematika.

ursui.
Ypač tinka rengiantis „Kengūros“ konk
Siekiant, kad vaikai nebijotų matematikos, o sąlygas skaitytų noriai, reikia stengtis formuluoti
jas įdomiai. Manome, kad šių knygučių autoriams tai pavyko. Užduotys sukurtos „aranžuojant“
įprastus, net labai gerai žinomus tradicinius matematikos uždavinius, bet pateiktos neįprastai,
siejant su pagrindinių knygučių veikėjų Viltės, Luko
ir nežemiškos civilizacijos atstovo Ufo nuotykiais.
Visi uždaviniai – testiniai, teisingas tik vienas iš penkių atsakymų, tačiau skaityti juos reikia labai atidžiai.
Knygutės pabaigoje pateikiami išsamūs ir aiškūs
sprendimai.
tevukas.lt/sprendyklės
Kompiuterinės
sprendyklės „Žaidžiame
matematiką“ geriausiai
tinka vaikams, kuriems
spręsti uždavinius
kompiuteriu patinka
labiau nei ant popieriaus.
Parengti algoritmai padeda
įtvirtinti vaikų gebėjimus
sprendžiant aritmetikos,
paprastųjų ir dešimtainių
trupmenų uždavinius,
tiesines lygtis.
Veikia tik su Windows 7, 8 (8,1) arba 10.
Užsakant kompiuterines mokymo priemones klasei (ne mažiau kaip 10 diegimų),
taikoma nuolaida priklauso nuo diegimų skaičiaus.
Skambinkite ar rašykite – dėl nuolaidos dydžio tikrai susitarsime .

+

+

=

Bukite pasiruoše
Mokytojai, mokydami naujų temų, norom nenorom vis pagalvoja apie būsimus patikrinimus. O mes pasistengėme, kad ir mokiniai būtų pasiruošę parodyti savo gebėjimus.

tevukas.lt/patikrinimai
Serija „Matematikos labirintai“ – tai 10 užduočių rinkinių
po 20 skirtingo sudėtingumo uždavinių, skirtų pakartoti
I–II, III–IV, V–VI, VII-VIII klasių kursams. Kiekvieną užduotį sudaro po 2 panašius variantus, apimančius visas atitinkamo kurso
temas ir, žinoma, visos turi atsakymus
knygučių pabaigoje.
Serija „Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas“ – tai darbo sąsiuviniai
antrokams, ketvirtokams, šeštokams ir
aštuntokams. Kiekviename jų rasite po 10
skirtingų pavyzdinių užduočių, panašių į
NMPP užduotis, ir visų uždavinių atsakymus. Kiekvieną užduotį sudaro skirtingo
sudėtingumo ir įvairių temų uždaviniai.

i pigiau
Perkant poromis – geroka (žr. 3 psl.)

Rengiantis NMPP po VIII klasės arba ruošiantis stoti į gimnaziją, labai naudingos būtų trys skirtingų autorių skirtingo tipo knygutės.
„Progimnazijos matematikos kurso kartojimo medžiaga“ –
tai 34 temos, apimančios V–VIII klasių kursą:
trumpa teorija, pavyzdžiai, uždaviniai savarankiškam darbui;
6 apibendrinančios užduotys ir visų uždavinių atsakymai.
„Kartojame matematiką. Ruošiamės į gimnaziją“, sudaryta iš
20 rinkinių po 20 skirtingų temų uždavinių su atsakymais.
Sprendžiant galima pakartoti visą V–VIII klasių kursą.
Gimnazijos mokytojams – iš anksto paruošti kontroliniai rinkiniai
naujokams–pirmokams.
„Prisijaukinu tekstinius uždavinius“
Puiki Kazimiero Pulmono parengta metodinė priemonė matematikos
mokytojams.
Labai naudingas tekstinių uždavinių sprendimynas žingeidiems mokiniams.
191 skirtingų 17 tipų uždaviniai su atsakymais ir išsamiais sprendimais.
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Cia verta

Tai ne paprasta parduotuvė, o tikras paslaugų centras. Mokytojams ir mokiniams bei jų tėvams, bendrojo lavinimo ir
profesinio ugdymo mokykloms, studentams ir dėstytojams.

E. LEIDYBA
KNYGOS
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Čia galima sužinoti, ką naujo mes sukūrėme, susipažinti su įvairiomis
akcijomis, užsiregistruoti ir užsisakyti virtualią nuolaidų kortelę, įstoti į
„Taupių tėvų klubą“ ir gauti nuolaidas net iki 30%, užpildyti įvairiausių
prašymų formas, jei norite gauti:
2 e. produktų demonstracines versijas;
2 nuolaidas mokykloms, perkančioms e. produktus urmu;
2 MIKO knygas ar e. vadovėlius dovanų;
2 mokytojo komplektus nemokamai.
Ir, žinoma, čia galima gerai apsipirkti.
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Mažesnių TEV leidin
Vilniaus knygynuose vienas pratybų sąsiuvinis
„Matematika Tau plius“ V klasei kainuoja 4,50; 5,50 ar net 6,50 Eur.

Pirkdami bet kurių pratybų
sąsiuvinių porą (I dalis + II
dalis) pas mus, mokėsite tik
6 Eur, o bet kurių pratybėlių
pora kainuoja tik 5 Eur.

tevukas.lt/poros

apsilankyti
Mažėjančios kainos:
vien užsiregistravus – 5 %
daugiau perkantiems net iki
DOVANŲ ČEKIAI kitų mokslo metų pirkimams
Susipažinkite tevukas.lt/tevams ir prisijunkite!

–30 %

+

2019 – 2020 m. m.

TOP 10
TTK narys

Tik perkant interneto parduotuvėje
arba leidykloje (Mokslininkų g. 2A, Vilniuje)

Surinkti ANT (asmeniniai nuolaidų taškai)

Suteikta nuolaida

1.

0081

396

25%

2.

0038

255

20%

3.

0037

105

15%

4.

0018

101

15%

5.

0048

99

10%

6.

0023

93

10%

7.

0044

87

10%

8.

0027

65

10%

9.

0078

41

5%

10.

0021

38

5%

Atėjus naujiems mokslo metams siūlome ypatingai lanksčias sąlygas perkantiems vadovėlių komplekto dalis didesniais kiekiais. Tik trys žingsneliai…
1. Peržiūrėkite e. parduotuvės tevukas.lt vitrinas, pasinagrinėkite kainas, susipažinkite
su akcijomis.
2. Pagalvokite, kokių leidinių gali prireikti, parašykite mums (pardavimai@tev.lt) arba
paskambinkite (8–5–2729020).
3. Pagal Jūsų poreikius pasiūlysime atsiskaitymo, pristatymo, grąžinimo (jei liks) sąlygas.
Pirkti tokiomis sąlygomis žymiai pigiau, greičiau, patogiau. Momentinis atsiskaitymas per
PaySera arba leidykloje. Perkant ne mažiau kaip už 29 Eur, pristatysime per 3 d. d. nemokamai.

savo leidiniais!
Didžiausių pirkimų iniciatorius apdovanojame
Mokytojams, planuojantiems padėti savo mokiniams įsigyti pratybas ar kitas papildomas mokymo priemones arba pirkti TEV leidinius didesniais kiekiais, taip pat
verta tapti TTK nariais ir naudotis visais klubo teikiamais privalumais.

AMÞIAUS
- NE– TIK
RENDIMAIS!

iø!

Megstantiems matematika
Šiomis knygutėmis užbaigiama išspręstų mokyk
linių matematikos uždavinių knygučių serija. Jos
yra skirtos atitinkamų klasių mokiniams tikrai
mėgstantiems matematiką arba planuojantiems
dalyvauti konkursuose ir olimpiadose.

Kazimieras
Kazimieras Pulmonas,
Pulmonas,
Nijolë Miliauskaitë
Miliauskaitë
Nijolë

Kazimieras Pulmonas,
Nijolë Miliauskaitë

ÁDOMIOS
ÁDOMIOS UÞDUOTËLËS
UÞDUOTËLËS ÁVAIRAUS
ÁVAIRAUS AMÞIAUS
AMÞIAUS
SKIRTINGØ
- NE–
NE– TIK
TIK
SKIRTINGØ GABUMØ
GABUMØ VAIKAMS
VAIKAMS SU
SU ATSAKYMAIS,
ATSAKYMAIS, BET
BET IR
IR SU
SU SPRENDIMAIS!
SPRENDIMAIS!
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Visoms klasėms nuo I iki XII!

Panašaus tipo knygučių ir uždavinių rinkinių yra apstu, bet mūsų sprendimynus išskiria žymių
mokytojų ir matematikos metodikos žinovų Kazimiero Pulmono ir Vlado Vitkaus labai kruopščiai parinktos užduotys ir išsamūs sprendimai. Jų struktūra puikiai tinka mokytis: iš pradžių
uždaviniai pagal temas, po to atsakymai, o jei nepavyko gauti teisingo – tada sprendimai.

Išsprendus šių knygučių uždavinius būtų žengtas tvirtas žingsnis į olimpiadines aukštumas.
Kiekvienam klasių koncentrui parinkti uždaviniai yra šiek tiek sudėtingesni nei vidutiniai ir
skirti motyvuotiems mokiniams. Sėkmės!
Jei atsiranda mokinių, kurie išsprendė ar išsinagrinėjo visus
sprendimynų uždavinius ir vistiek dar „jaučia alkį“ matematikos
uždaviniams, juos turėtų patenkinti matematikos olimpiadų klasika. Tai Vilniaus miesto jaunųjų matematikos olimpiadų, vykusių iki 2000 metų, užduočių rinkiniai.
„Prisiminkime, paspręskime“ skirta progimnazinių klasių mokiniams (apie 1200 uždavinių), „Kelias į Olimpą“ – gimnazinių
(apie 650 uždavinių). Kaip visada, visi uždaviniai yra kruopščiai
išspręsti, bet tai netrukdo mokiniams pabandyti rasti savo sprendimo būdus.

Svarbu, kad atsakymai sutaptų!

O mėgstantiems „kietus“, įdomius uždavinius su tokiais
pat nestandartiniais sprendimais, siūlome Romualdo
Kašubos 63 šmaikščius matematinius pamąstymus su
klausimais–atsakymais.

PUPP ir VBE
Gali būti, kad artimiausiais metais PUPP, o gal ir VBE bus vykdomi internete.
Bet tai nereiškia, kad nereikia rengtis jiems sprendžiant įprastinius uždavinius
ant popieriaus. Kartu, tai puikus akių ilsinimas, jei mokytis vėl tektų prie kompiuterio.

tevukas.lt/patikrinimai
Besirengiantiems PUPP siūlome ir testus, ir darbo
sąsiuvinius, ir kurso kartojimo medžiagą.
1. „Matematikos užduotys“ – tai 10 užduočių, panašių į PUPP
užduotis, kurias galima spręsti iškart sąsiuvinyje ir pasižiūrėti
atsakymus jo gale.
2. „PUPP. Darbo sąsiuvinis. Matematika“ (I ir II dalys) – tai labiau ilgalaikė mokymo priemonė, kuri padeda sprendžiant uždavinius pakartoti visą matematikos kursą ir pasirengti PUPP. Visas
kursas sudalytas į 35 temas, kiekvienoje – iš pradžių išspręsti
uždaviniai, tada – panašūs uždaviniai savarankiškam darbui.
3. „Matematikos testai“ – užduočių rinkinys, norintiems
pakartoti kursą labai greitai. Visas 25 pagrindinės mokyklos kurso temas galima perbėgti atsakant į 865 testinius klausimus.
4. „Pagrindinės mokyklos kurso kartojimo medžiaga“ su sprendimais internete – naujausias dešimtokų pagalbininkas. Šios knygutės
uždaviniai kartu su oficialiomis ankstesnių metų PUPP užduotimis yra
vadoveliai.lt/pm-kkm
sudėti į skaitmeninį mokytojų pagalbininką – KURK-PUPP+KKU!
Besirengiantiems VBE turime pasiūlymų visiems atvejams:

tevukas.lt/egzaminai

Pakartoti

Pabandyti

Pasitreniruoti

Mokytojui turėtų pagelbėti KURK-VBE su pastarųjų 20 metų VBE
užduotimis. Net 39 užduotys viename kataloge. Galima rengti patikrinimus ir pagal metus (repetuoti egzaminus) ir pagal temas (34 temos,
per 700 uždavinių).

matematika.lt

PAMOKOS

VBE

ˇ

PUPP

ˇ

MOKYTOJAI

ˇ

kurk.tev.lt/vbe

BENDRAUKIME

Interneto svetainėje matematika.lt rasite 2015–2019 m. matematikos PUPP ir 2015–2020 m.
VBE užduočių filmuotus sprendimus.
Norintiems
pakartoti kursą – dar beveik 100 vaizdo
Ruoštis
matematikos
pamokų svarbiausiomis matematikos
temomis +niekada
per 90 uždavinių
egzaminui
nevėlu savitikrai.

Kol kas nemokamai!

Mokytoju
MATEMATIKA

evadoveliai.lt/imk

Mobilios interaktyvios kompiuterinės
Internetiniai mokytojų komplektai
(MIKO) knygos mokytojui
„IMK Matematika“
AR

Palyginkime:

3=2

t Perkama atmintuke su 2 metų garantija,
veikia tik su Windows OS. Atmintukas gali
„užsikrėsti virusais“ arba sugesti fiziškai.

s Prenumeruojama metams (arba trims),
veikia bet kuriuose išmaniuosiuose
įrenginiuose su naujausiomis naršyklėmis.

t Sudaro: vadovėlis, uždavinynas,
savarankiški ir kontroliniai darbai (SKD),
pratybos (V–VIII kl.), interaktyvūs testai.

s Sudaro: vadovėlis, uždavinynas, SKD,
„Sprendimų“ knyga (V–VIII kl.), „Patarimų“
knyga (IX–XII kl.), filmuoti uždavinių spren
dimai (XI–XII kl.), interaktyvūs testai.

t Galimybė į tą patį atmintuką įkelti savo
s Galimybė prisijungti prie internete išsaugoto
turinį, daryti nuorodas į kitus šaltinius in
savo turinio arba kitų šaltinių (puslapių,
ternete (puslapius, svetaines), rašyti komen
svetainių), visose knygose rašyti komentarus
tarus primintukuose, prie kiekvieno puslapio
primintukuose, susidėti spalvotus skirtukus
„priklijuoti“ iki 10 PDF puslapių.
greitai paieškai.
t Atmintuke esantis turinys atnaujinamas retai
ir tai padaryti gana sudėtinga, be to, gali
dingti anksčiau susikurti turinio elementai.

s Kiekvieno prisijungimo metu matomas nau
jausias turinys, tačiau susikurtos nuorodos,
primintukai, skirtukai – išlieka.

t Vienu metu galima matyti tik vieną komp
lekto dalį, uždavinių atsakymai yra tik
vadovėlyje.

s Vienu metu galima matyti keletą skirtingų
komplekto dalių, visos turi uždavinių atsaky
mus, „Patarimų“ knygos – ir sprendimus.

Rengiant mokinius „Kengūros“ konkursams
Kengūriškas uždavinynas ku.vadoveliai.lt – tai 10 metų konkurso skaitmeninė versija, tin
kanti visiems mokiniams nuo I iki XII klasės. Čia galima virtualiai spręsti ankstesnių metų
konkursų uždavinius. Turnyro režime kompiuterinė programa įvertins, kiek taškų surinko kiek
vienas sprendėjas ir kiek procentų anuomečio konkurso dalyvių būtų aplenkęs su savo rezultatu.
Treniruočių režime galima pasižiūrėti ne tik visų uždavinių atsakymus, bet ir pilnus sprendimus.

e. pagalbininkai
Kompiuterinis užduočių rinkinių konstruktorius (KURK) leidžia per kelias
minutes susikurti užduočių rinkinius savarankiškiems, kontroliniams
darbams, žinių patikrinimams, konkursams, rengiantis PUPP ar VBE.
O atsakymų lapai – visada mokytojo kompiuteryje.

kurk.tev.lt.
Dirbdami su KURK galėsite:
• Pasinaudoti siūlomomis pavyzdinėmis užduotimis.
• Susikurti naujas užduotis:
a) pertvarkydami pavyzdines pagal savo poreikius;
b) pasirinkdami uždavinius iš pateikto sąrašo;
c) papildydami savo sukurtais uždaviniais.
Visas užduotis bei atsakymų lapus galima:
• peržiūrėti ekrane, išsispausdinti ant popieriaus;
• išsaugoti ateičiai aplanke „Mano rinkiniai“;
• spausdinti į failą PDF (arba XPS) formatu, persiųsti 		
		
kolegoms ar mokiniams.
KURK-PUPP+KKU rasite ne tik Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų
užduotis nuo 2003 metų su vertinimo instrukcijomis, bet ir daugybę pagrindinės
mokyklos kurso kartojimo uždavinių su išsamiais sprendimais.
KURK-VBE rasite matematikos Valstybinių brandos egzaminų užduotis nuo 1999
metų su vertinimo instrukcijomis.
tevukas.lt/prasymai/demo

Užsiregistruokite pabandyti

INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS

ISTORIJA

EKONOMIKA

MIKO knygos ir pagal vadovėlius,
ir pagal modulių vadovėlius:

GEOGRAFIJA
Šaltinių knygos „Gaublys. Gamtinė geografija“ ir
„Gaublys. Visuomeninė geografija“ (11–12 kl.).

Perkant bent 10 knygučių
„Informacinių technologijų
valstybiniam brandos
egzaminui. Užduočių
pavyzdžiai“, MIKO knyga
mokytojui – dovanų.

Nuo šiol skaitmeninius atlasus „Mano gaublys. 6–8 kl.“
ir „Gaublys. 9–12 kl.” bus galima
prenumeruoti „apvaliems“ metams.
Įsigyto e. atlaso galiojimo laikas –
14 mėnesių nuo pirmojo prisijungimo datos.
Perkant bet kurį e. atlasą, interaktyvių žemėlapių
„e.Pasaulis“ metinė prenumerata – dovanų.

Tai pirmoji Lietuvos istorijoje skaitmeninio turinio svetainė, kurioje galite rasti
įvairių edukacinių leidyklų daugumos mokomųjų dalykų populiariausius vadovėlius: matematikos ir gamtos mokslų, ekonomikos ir istorijos… Tikimės,
kad ateityje vadovėlių vis daugės. Viską rasite vienoje vietoje, tereikės išsirinkti reikalingus. Tik keli žingsneliai.
I žingsnelis. Svetainėje pasirinkite leidyklą
arba mokomąjį dalyką.
II žingsnelis. Spragtelėkite pasirinkto vadovėlio ikonėlę ir peržiūrėkite demonstracinę versiją. Taip pasitikrinsite, ar Jūsų naudojamas kompiuteris ar išmanusis įrenginys
gerai atvaizduoja vadovėlio turinį. Jei iškyla problemų, atnaujinkite naudojamą naršyklę.
III žingsnelis. Peržiūrėję ir įsitikinę, kad tai yra būtent tas vadovėlis, kurio
Jums reikia, spragtelėkite ikonėlę ,,pirkti“ apatinėje meniu juostoje.
Vadovėlį galima įsigyti ir nevarčius – tam pakanka spragtelėti ikonėlę
,,pirkti“, esančią po vadovėliu.
IV žingsnelis. Spragtelėję ikonėlę ,,pirkti“, pateksite į pasirinkto
vadovėlio kortelę e. parduotuvėje tevukas.lt. Čia galėsite susipažinti su vadovėlio anotacija, pasirinkti prenumeratos trukmę, prenumeruojamų vadovėlių kiekį.
Jei turite TEV nuolaidų kortelę ar esate „Taupių tėvų klubo“
(TTK) narys, būtinai prisijunkite – užsakomo vadovėlio kaina
tikrai sumažės.

V žingsnelis. Užbaikite pirkimą
draugiškoje e. parduotuvės
aplinkoje.
Apmokėjus, e. vadovėlis bus išsiųstas Jūsų nurodytu el. pašto adresu per 1 darbo dieną,
o jei mokate per PaySera – nedelsiant.
Iškilus bet kokiems klausimams, rašykite adresu pagalba@tev.lt. Mes visada geranoriškai
Jums padėsime.
NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!
E. parduotuvėje tevukas.lt kainos daug žemesnės!
Perkant bent už 29 Eur – pristatymas nemokamas.

Mokslininkų g. 2A,
LT-08412 Vilnius

8 5 2729318
8 5 2729020

rinkodara@tev.lt
pardavimai@tev.lt

www.tev.lt

www.tevukas.lt

www.evadovėliai.lt

Jei nenurodyta
kitaip, visos šiame
leidinyje paminėtos
akcijos, kainos ir
nuolaidos galioja
iki 2021 m.
kovo 31 d.

