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IŠSKIRTINIŲ NUOLAIDŲ PROGRAMA NAUJAKURYS. Su Nuolaidų kortele klientams suteikiamos:
Eil.
Nr.

1

2
3

Prekių grupė

Namų apyvokos
prekės

Virtuvės reikmenys,
indai ir patalynė
Žaislai, kanceliarija ir
ofiso baldai

Nuolaida
%

Išimtys

-30

Higienos reikmenims; FAIRY, SOMAT, AJAX ir
NEUTRAL produkcijai; buitiniams vandens filtrams ir
filtrų kasetėms; žiurkių, pelių spąstams; dovanų ir
gėlių pakavimo prekėms; bižuterijos prekėms;
dekupažo priemonėms; sezoniniams suvenyrams;
BOSCH ir PHILIPS lyginimo lentoms;

-30

-

-30

Kopijavimo popieriui; LEGO produkcijai;

4

Statybinės prekės

-10

5

Santechnikos prekės

-30

6
7

Elektriniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai

-30
-30

Betoninėms trinkelėms ir bortams; mūro ir
armavimo tinklams; medinėms terasų lentoms; OSB
plokštėms; Stogų dangoms ir jų priedams;
Termoizoliacinėms medžiagoms ir jų tvirtinimo
priedams; AEROC, AKMENĖS CEMENTO, ETERNIT
BALTIC, KNAUF, PAROC, VELUX, FINFOAM, SAKRET,
SHEETROCK produkcijai; TYVEK plėvelėms;
Kietojo kuro ir dujiniams šildymo katilams; dujų
balionams; „Darbininko“ vandens šildytuvams; dušo
komplektams ,,Hansgrohe“; VILLEROY & BOCH
unitazams;
elektros
skaitikliams;
„Kalvio“,
„Vienybės“, „Umegos“ katilams ir krosnelėms;
ATRAMA oro šildytuvams; briketams; granulėms;
akmens anglims, FRANKE produkcijai; ELONIKA;
DEVI prekinio ženklo termostatams, elektriniams
kilimėliams ir jų dalims, grindų šildymo kabeliams;
Aliuminiams radiatoriams; NORDFLAM produkcijos
kietojo kuro plieninėms ir ketinėms krosnelėms;
židinių kapsulėms;
METABO, MAKITA ir BOSCH produkcijai;
METABO, MAKITA ir BOSCH produkcijai;

8

Spynos, lankstai,
tvirtinimo detalės

-30

9

Sodo daržo įranga ir
technika

-30

10

Sporto ir laisvalaikio
prekės

-30

Vinys;
METABO, MAKITA ir BOSCH, DREMEL ženklų
prekėms; ALPINA, MC CULLOH, JOHNSERED,
PARTNER, FLYMO žemės ūkio technikai ir jos
priedams; FISKARS ir GARDENA sodo įrankiams;
KARCHER aukštojo slėgio plovykloms, jų
sudedamosioms dalims ir priedams; naminių
gyvūnų ėdalams;
Padangoms,
akumuliatoriams,
keturračiams,
motoroleriams,
elektriniams
dviračiams,
priekaboms bei jų priedams, „Baidarių centras“
prekėms, FISCHER, SWIX prekėms, „Weber“ griliams
ir grilių priedams, KAMADO BONO griliams ir grilių
priedams.

Klijai, glaistai, dažai,
-30
IGIS, KNAUF produkcijai.
apdailos įrankiai
12
Tapetai ir užuolaidos
-30
Kilimai, linoleumai ir
13
-30
kiliminė danga
Dailylentės, lubos,
Ąžuoliniam ir uosiniam parketui; medinėms
14
-30
laminatai, plytelės
dailylentėms;
15
Instaliacija
-30
LIETKABELIS produkcijai;
16
Buitinis apšvietimas
-30
Pastaba: kitos 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;
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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
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

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,
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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. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
2.1 UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pasilieka sau teisę keisti Nuolaidų kortelės
naudojimosi taisykles arba nutraukti Naujakurio programą, apie tai iš anksto
nepranešęs kortelės turėtojams.
2.2 Prekių pardavimo tvarka yra numatyta Pardavėjo Prekių pardavimo taisyklėse.
Taisyklės skelbiamos Pardavėjo interneto svetainėje www.keskosenukai.com.
2.3 Šios Taisyklės sudarytos ir Nuolaidų kortelė išduota vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje taikomais teisės aktais.
2.4 Visi ginčai, kylantys iš šių Taisyklių ar susiję su Naujakurio programa sprendžiami
derybomis, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teismuose.
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