Pirmiems
užsiprenumeravusiems
„Suvalkietį“ metams
ar pusmečiui
ir atnešusiems
prenumeratos kvitą
į redakciją iškart
padovanosime 2019
m. mūsų laikraščio
kalendorių.
Kalendorių skaičius
ribotas, tad reikėtų
ilgai nedelsti!

Skaitykite ir laimėkite!

Mūsų laikraštį 2019 metams galima užsisakyti Lietuvos pašto skyriuose, „Lietuvos ryto“ biure Marijampolėje (Kęstučio g. 5, tel. (8 343) 92562) ir „Suvalkiečio“ redakcijoje (Ūkininkų g. 6, Marijampolė,
tel. (8 343) 51925).

Laikraščio „SUVALKIETIS“ 2019 M. PRENUMERATOS KAINOS
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Norite skaityti pigiau? Prenumeruokite elektroninę „Suvalkiečio“ versiją!
Spauskite prenumerata.suvalkietis.lt

Užsisakę „Suvalkietį“ metams ar pusmečiui ir atsiuntę ar atnešę į redakciją prenumeratos kvito kopiją galėsite dalyvauti
akcijoje, kurioje kaip ir kasmet – daug vertingų prizų.
Vienas skaitytojas laimės dviratį
„Romet Vintage“.

Prenum

eratos

akcija!

Vienas
prenumeratorius
laimės
benzininį pjūklą
„Husqvarna 120
mark II“.
Net 20 mūsų skaitytojų laimės
kelionę po Lietuvą. Keliones
organizuoja „Janikės kelionės“.

Penki skaitytojai
laimės firmines
„Mantingos“
liemenes.

Penki skaitytojai
laimės firminį
ribotos serijos
„Suvalkiečio“
puodelį.

Vienas mūsų skaitytojas
galės atnaujinti savo namus –
laimės komodą (spalvą galima rinktis).

Vienas skaitytojas džiaugsis laimėjęs
muzikos centrą „Panasonic“.

Vienam
skaitytojui
ar skaitytojai
namų ruoša
taps
lengvesnė –
laimės
dulkių siurblį
„Electrolux“.

Vienam akcijos
dalyviui atiteks
firminis „Suvalkiečio“
rankšluostis.

Penkiems
laimingiesiems
atiteks
naujas
albumas
„1 2 3
Graži
Lietuva“.

Penki akcijos
dalyviai laimės
firminius „Suvalkiečio“
marškinėlius.

Du prenumeratoriai laimės
60 eurų vertės čekius suknelės
nuomai iš drabužių
nuomos salono „Tiara“.

Vienas laimėtojas
galės mėgautis
skania kava –
atiteks kapsulinis
kavos aparatas „Nespresso“.

UAB „Linrama“
„Husqvarna“ atstovas
Marijampolėje
„Husqvarna“ sodo
technikos pardavimas
ir aptarnavimas
Vilkaviškio g. 57,
Marijampolė
Tel. (8 343) 51906

Parduotuvė
„Liuks dviratis“
Prekyba dviračiais,
motorolerių ir dviračių
detalėmis. Dviračių
remontas
Kauno g. 59,
Marijampolė,
tel. (8 343) 52050
liuksdviratis@gmail.com
UAB „Rimbalda“
Baldų salonas
Draugystės g. 14 A,
Marijampolė,
Tel. (8 343) 68026
Baldų gamyba
Baraginės g. 1,
Baraginės k.
Tel. 8 614 97499
UAB „Janikės kelionės“
Visos kelionių paslaugos,
vizos, mokesčių
grąžinimas
J. Basanavičiaus a. 9,
Marijampolė
Tel. (8 343) 59379
Leidykla „Terra Publica“
Knygos Lietuvai
ir apie Lietuvą.
Solidžios,
reprezentacinės knygos
apie mūsų šalį, kelionių
žinynai, pažintiniai,
turistiniai leidiniai
įvairiomis kalbomis.
Jaunimo a. 2, Kaunas
Tel. (8 37) 328820
Parduotuvė
„Spalvų harmonija“
Dažai, jų tonavimas,
konsultacijos
J. Jablonskio g. 14,
Marijampolė
Tel. 8 698 74513

Penki skaitytojai laimės kvietimus dviem
į kino filmą „Spindulio“ kino teatre.
Vienas skaitytojas
laimės elektrinį
virdulį „Philips“.

Prenumeratos
akcijos partneriai

Vienas akcijos dalyvis galės pasidžiaugti
naujomis spalvomis namuose –
laimės 100 eurų kuponą iš dažų
parduotuvės „Spalvų harmonija“.

Visi skaitytojai, užsisakę „Suvalkietį“ metams ar pusmečiui, 2019 metais galės paskelbti vieną asmeninį skelbimą nemokamai
(norint pasiskelbti, būtina turėti prenumeratos kvitą).
Prenumeratorių dėmesiui: dovanos-čekiai į pinigus NEKEIČIAMI. Prenumeruojantys elektroninę laikraščio versiją akcijoje nedalyvauja.
Akcijos laimėtojai sutinka būti fotografuojami ir kalbinami apie savo laimėjimą, šią medžiagą panaudojant išimtinai „Suvalkiečio“ savireklamai.

Buitinės technikos
salonas „Kolibris“
Draugystės g. 10a,
Marijampolė
Tel. (8 343) 98673
kolibris@kolibris.lt
www.kolibris.lt
UAB „Mantinga“
Duonos, užkandžių
ir šaldytų gaminių
kompanija
Stoties g. 51,
Marijampolė
www.mantinga.lt
Salonas „Tiara“
Vestuvinių, proginių,
karnavalų rūbų nuoma
Rasos g. 24,
Marijampolė
Tel. 8 611 10685
„Facebook“ paskyroje
salonastiara

