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IŠSKIRTINIŲ NUOLAIDŲ PROGRAMA NAUJAKURYS. Su Nuolaidų kortele klientams suteikiamos: 

Eil. 
Nr. 

Prekių grupė 
Nuolai
da % 

Išimtys 

1 Sporto ir laisvalaikio 
prekės 
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Elektriniai dviračiai, biotualetai; 

2 Buitinės prekės, daiktų 
laikymo sistemos 

-30 CERESIT, FRANKE produkcijai; 

3 Buitinė chemija, 
higienos prekės 

-30 Higienos reikmėms; AJAX, NEUTRAL, PHILIPS, BRITA, 
produkcijai; Buitiniam ir pramoniniam popieriui; Indų 
ir indaplovių plovikliams ir priežiūros priemonėms; 
Universaliems plovikliams; Skalbimo priemonėms; 
Stiklų valikliams; Vonios valikliams; Tualetų 
valikliams; Oro gaivikliams; Druskos rūgščiai; 

4 Dažai, medienos 
apsaugos priemonės 

-30 Tonuojamų dažų pigmentams; 

5 Dažymo, sandarinimo, 
montažinės priemonės, 
glaistai, statybiniai 
hermetikai, klijai 

-30 KNAUF, CERESIT, MAPEI, WEBER, IGIS, SHEETROCK, 
TESA, ANZA produkcijai; KIILTO ir PENOSIL parketo 
klijams; Montažinėms putoms; Polistireno plokščių 
klijams; 

6 Dekoratyviniai vidaus ir 
lauko šviestuvai 

-30 - 

7 Elektriniai, mechaniniai 
įrankiai ir jų priedai, 
statybinė technika, 
kopėčios 

-30 KARCHER, MAKITA, BOSCH, DEWALT, METABO, 
DREMEL, STANLEY, IRWIN, PROXXON produkcijai; 
Aukšto slėgio plovykloms ir jų priedams; Plastikinių 
vamzdžių suvirinimo įrankiams; Oro kompresoriams; 

8 Elektros instaliacija, 
kabeliai, laidai, 
instaliacinės medžiagos, 
lempos ir techninis 
apšvietimas 

-30 LIETKABELIS produkcijai; Elektros skaitikliams; 
Moduliniams skydams; 

9 Gerbūvio prekės -30 BETONO MOZAIKA, PERDANGA, BRIKERS, POLARGOS 
produkcijai; Betoninėms tvorų detalėms; Koriams; 
Vejų borteliams; 

10 Grindų apdailos 
medžiagos 

-30 Parketui ir parketlentėms; Medinėms grindų lentoms; 

11 Statybinės, izoliacinės 
medžiagos, stogo 
danga, metalai 
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KNAUF, CERESIT, TECHNONICOL, CAPAROL, 
produkcijai; Polikarbonatui, PVC lakštams ir jų 
priedams; Stiklo plastikui; Polistirenui, Akmens vatai; 
Celiuliozinei vatai; Stiklo vatai; Keramzitui; Difūzinėms 
plėvelėms; Statybinių plėvelių tvirtinimo juostoms; 
Stogų dangoms ir jų priedams; Hidroizoliacinėms 
juostoms; Bituminei mastikai; Teptinei izoliacinei 
dangai; Poliuretono plokštėms; Stogų langams ir jų 
priedams; Terasoms ir jų priedams; 

12 Krosnelės, židiniai, 
kuras, sauna 

-30 KARCHER, ABX, VIENYBE, KALVIS, EVERGREEN, 
HARVIA, TERMOFOR, STOVEMAN NORDFLAM 
produkcijai; Kietajam kurui; 

13 Laisvalaikio ir gyvūnų 
prekės, sodo baldai 

-30 KAMADO_BONO produkcijai; Kietojo kuro griliams, 
rūkykloms; Kepsninių priedams; Gyvūnų prekėms; 

14 Namų dekoras, tekstilė, 
maisto prekės 

-30 Maisto prekėms; 

15 Plytos, blokai, mediena, 
durys, langai, 
drenažiniai latakai 

-10 KRONOSPAN, CEMBRIT, AEROC, ROCKLITE 
produkcijai; Blokams, Plytoms, OSB; 

16 Plytelės, sienų ir lubų 
apdailos medžiagos 

-30 RASCH, AMF, produkcijai; Medinėms dailylentėms; 

17 Siurbliai ir kanalizacijos 
sistemos 

-30 KARCHER, GRUNDFOS, WILO, VAREM produkcijai; 
Vandens druskos minkštinimo tabletėms; 

18 Smulkūs santechniniai 
prietaisai ir aksesuarai 

-30 ORAS, HANSGROHE, GUSTAVSBERG, ELONIKA, 
FRANKE, AQUASANITA produkcijai; 

19 Sodo prekės, sodo 
įrankiai, ūkio technika, 
darbo apsauga 

-30 KRACHER, FISKARS, CAT, MAKITA produkcijai; Sodo 
priežiūros technikai ir jos priedams; 

20 Spynos, seifai, durų ir 
baldų furnitūra 

-30 CISA produkcijai; 

21 Tvirtinimo, kėlimo 
detalės ir virvės 

-30 KNAUF, SPAX, ESSVE produkcijai; Vinims; Sveriamoms 
prekės; 

22 Vaikų žaislai ir kūdikių 
prekės 

-30 LEGO produkcijai; 

23 Vandentiekio ir šildymo 
sistemos 

-30 DANFOSS, DEVI, SANICA produkcijai; Aliuminiams 
radiatoriams; Daugiasluoksniams vamzdžiams; 
Kolektorinėms spintoms ir jų dalims; Dujų balionams; 
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Elektriniams kilimėliams ir jų dalims; Grindų šildymo 
kabeliams; Termostatams; 

24 Vidaus baldai, 
kanceliarinės prekės, 
virtuvės reikmenys 

-30 „Nuolai
da 
nesutei
kiama – 
išimtys
“ 

Kopijavimo popieriui; 

25 Vonios baldai, keramika, 
dušo įranga 

-30 BALTIJOS BRASTA, KAME, VILLEROY & BOCH, FRANKE, 
CERSANIT produkcijai; 

Pastaba: kitos prekių grupės - stambi ir smulki buitinė technika, kompiuterinė, vaizdo, garso technika ir 
elektronika, fasado, statybiniai mišiniai ir birios prekės, automobilių prekės, katilinės įranga, oro 
kondicionavimo prekės  ir prekės išvardintos išimtyse, parduodamos didmeninė kaina, kuri nurodyta 
kainoženklyje. 
Nurodytos nuolaidos netaikomos akcinėms prekėms t. y. parduotuvėje žaliu, geltonu 
ir raudonu kainoženkliu pažymėtoms prekėms. 

Nemokama dizainerio paslauga, jei Senukų prekybos centre nuperkama bent 50 proc. prekių reikalingų 
dizainerio parengtam projektui įgyvendinti.  
Dizainerio paslaugos apima: 

Patalpų planavimas (baldų, interjero detalių išdėstymas); 

Apšvietimo išdėstymas, konkrečių šviestuvų parinkimas; 

Sienų, grindų spalvinės gamos parinkimas, konkrečių prekių išrinkimas; 

Interjero detalių parinkimas (užuolaidos, užtiesalai, pagalvėlės, kėdės, stalai ir pan..); 

Vonios plytelių parinkimas; 

Spec. užsakymai iš katalogų; 

Nuolaidos paslaugoms 

Priekabų nuoma  -30 proc. 

Įrankių nuoma  -30 proc. 

Siuvimo paslaugos  -30 proc. 

Nemokamas prekių (iki 1,5 t/ 9m3) pristatymas iki 20 km nuo parduotuvės kurioje buvo užsakytos prekės, 
vieno apsipirkimo metu įsigijus prekių už 300 Eur ir daugiau. 

Taip pat suteikiamos visos nuolaidos, kurios taikomos SENUKŲ lojalumo kortelių turėtojams (išskyrus 
lojalumo eurų kaupimą). Jei prekei taikoma nuolaida su kita SENUKŲ lojalumo kortele didesnė, negu 
perkant su Nuolaidų kortele ar atvirkščiai, klientui pritaikoma didesnė nuolaida. 

 
NUOLAIDŲ KORTELĖ GALIOJA šiuose SENUKŲ prekybos centruose:  
KAUNE  
Draugystės g. 8 C, tel. 8 612 71 252 
Jonavos g. 62, tel. 8 640 33 925 
Islandijos pl. 32 (MEGA), tel. 8 656 13 238 arba 8 656 87 685 
Veiverių g. 148, tel. 8 700 35 522 
 

VILNIUJE  
P. Lukšio g. 34 (BANGINIS), tel. (8 5) 252 52 54 arba 8 640 35 364 
Ukmergės g. 244, tel. (8 5) 249 23 74 arba 8 656 13 580 
Vikingų g. 3, tel. (8 5) 252 52 33 arba 8 650 77 443 
Savanorių pr. 174P Vilnius, tel. 8 5 243 3333 
KLAIPĖDOJE  
Šilutės pl. 35 A, tel. 8 655 69 576 
Liepų g. 81 tel. 8 655 36 682 arba 8 655 01 255 
PANEVĖŽYJE  
Darbo a. 7, tel. (8 45) 506 614 arba 8 699 90 294  
ŠIAULIUOSE  
Pramonės g. 6, tel. (8 413) 93 375, arba 8 616 07 792  
KAIŠIADORYSE  
Gedimino g. 116, tel. (8 346) 60 660 arba 8 655 25 117  
ELEKTRĖNUOSE  
Draugystės g. 13, tel. 8 655 25 117 
UTENOJE  
J. Basanavičiaus g. 52, tel. (8 389) 64 106 arba 8 699 85 309  
UKMERGĖJE  
Kauno g. 120 B, tel. (8 340) 60 211 arba 8 652 77 390  
MAŽEIKIUOSE  
Tirkšlių g. 5 E, tel. (8 443) 35 222 arba 8 656 84 721  
ROKIŠKIO RAJ.  
Parokiškės k., tel. (8 458) 71 510 arba 8 656 33 169  
ZARASUOSE  
Savanorių g. 18, tel. (8 458) 71 510 arba 8 656 33 169  
ALYTUJE  
Statybininkų g. 71 A, tel. (8 315) 65 093 arba 8 614 49 346 
PRIENUOSE  
Vytauto g. 41/45, tel. (8 319) 60 119 arba 8 650 56 372  
TELŠIUOSE  
Luokės g. 76-2, tel. (8 444) 31 520 arba 8 656 42 603  
DRUSKININKUOSE  
M. K. Čiurlionio g. 120 B, tel. (8 313) 69 036 arba 8 615 93 029  
BIRŽUOSE  
Rotušės g. 24A, tel. 8 650 89 350  
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INFORMACIJA APIE PREKIŲ GRĄŽINIMĄ 
1.1 Klientas (Vartotojas), įsigijęs kokybišką prekę ir turintis pirkimo dokumentą, turi teisę ją 

grąžinti, jeigu prekė yra nenaudota, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės bei 
prekė nepraradus prekinės išvaizdos. 

1.2 Jeigu pirkimo dokumente yra nurodyta, kad prekė pirkta su Naujakurio lojalumo kortele,  arba 
grąžinant prekę buvo pateikta Naujakurio lojalumo kortelė tokia prekė gali būti grąžinta per 
365 k. d. (nuo prekės įsigijimo dienos, jei prekė neturi tinkamumo naudoti termino),  išskyrus 
išimtis: 

1.2.1 Išimtis taikoma matuojamoms prekėms, kurios buvo nukirptos, pasvertos, išpjautos ar 
paruoštos pagal kliento pageidavimą. Tokias prekes galima grąžinti tik jeigu yra pilna 
pakuotė, rulonas. Taip pat išimtys taikomos maisto prekėms, tabako gaminiams, 
parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniams preparatams, telefonų sąskaitų papildymams, 
loterijos bilietams, knygoms, laikraščiams ir žurnalams, augalams, žaislams, žaidimams 
(išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis).  

1.2.2 Buitinei technikai, vaizdo ir garso prekėms, informacinių technologijų prekėms ir 
telefonams, lemputėms galioja 30 k. d. (nuo prekės įsigijimo dienos) grąžinimo garantija 
su Naujakurio lojalumo kortele. Tokios prekės priimamos jeigu prekės pirktos su 
lojalumo kortele (nurodyta pirkimo dokumente) arba grąžinant prekes pateikta lojalumo 
kortelė. Be lojalumo kortelės šios kokybiškos prekės negrąžinamos. 

1.3 Jei prekė turi tinkamumo naudoti terminą, ji gali būti grąžinama laikantis aukščiau nurodytų 

sąlygų, kai iki tinkamumo naudoti termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 2/3 termino (nuo 

prekės pardavimo klientui). 

2. PROGRAMOS PABAIGA 
2.1 Dalyvavimas Programoje gali pasibaigti: 
2.1.1 Programos dalyvio prašymu, kuriuo pageidaujama nutraukti dalyvavimą 

Programoje; 
2.1.2 Programos dalyviui neįvykdžius Taisyklių 2.1.2 p ir 2.8 p. nurodytų sąlygų; 

2.1.3 Pasibaigus NAUJAKURIO lojalumo kortelės galiojimo laikui; 

2.1.4 UAB ,,Kesko Senukai Lithuania“ panaikinus programą; 

2.2 UAB ,,Kesko Senukai Lithuania“ taip pat pasilieka teisę pašalinti Lojalumo programos 

dalyvius iš Lojalumo programos, jeigu Lojalumo programos dalyvis naudojasi Lojalumo 

programa pažeisdamas šias Taisykles ir (arba) kitaip bandydamas pakenkti Lojalumo 

programos saugumui ir (arba) bandydamas pakenkti kitiems lojalumo programos 

dalyviams. 

 

 

 

 

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
3.1 UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pasilieka sau teisę keisti Nuolaidų kortelės naudojimosi 

taisykles arba nutraukti Naujakurio programą, apie tai iš anksto nepranešęs kortelės 
turėtojams. 

3.2 Prekių pardavimo tvarka yra numatyta Pardavėjo Prekių pardavimo taisyklėse. Taisyklės 
skelbiamos Pardavėjo interneto svetainėje www.keskosenukai.com. 

3.3 Šios Taisyklės sudarytos ir Nuolaidų kortelė išduota vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 
taikomais teisės aktais.  

3.4 Visi ginčai, kylantys iš šių Taisyklių ar susiję su Naujakurio programa sprendžiami derybomis, 
nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teismuose. 

 


