
Atnaujinta prekių priėmimo tvarka 

2020 m. rugsėjo 30 d. 

SVARBU: Prašome įdėmiai perskaityti informaciją ir laikytis visų saugumo reikalavimų bei 

rekomendacijų.  

Saugumo rekomendacijos partneriams: 

 Laikytis ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienam nuo kito; 

 Būtinai dėvėti apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones; 

 Kuo dažniau dezinfekuoti rankas; 

 Prekes pristatykite ir atvykite apsipirkti tik jei neturite viršutinių kvėpavimo takų ligų, 
ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., sloga, kosulys, čiaudulys, 
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). 

 Draudžiama prekes pristatyti ir atvykti apsipirkti tiems, kuriems privaloma izoliacija, 
izoliacijos laikotarpiu. 

 Nerekomenduojame prekių pristatyti priklausantiems rizikos grupei (vyresniems nei 
60 metų ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis). 

 Venkite rankomis liesti veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikykitės kosėjimo ir 
čiaudėjimo etiketo. 

• Partnerėms daiktų pristatymas organizuojamas per įėjimą nuo Baltosios galerijos pusės. 
Žalioji galerija 2 salė. 

 

 Jei kyla klausimų rašykite: mamumuge.kaunas@gmail.com 



PREKĖS SU APSAUGA 

BŪTINA, kad paskyroje būtų pažymėtos prekės, kurioms uždėtos apsaugos. 

Kitu atveju prekės nebus parduotos. Jas atskirkite nuo bendros prekių masės, nes reikės 
parodyti kasininkui 

Prekių pristatymo tvarka 

1. REGISTRACIJA  

• Norint pristatyti prekes, būtina rezervuoti laiką, ir atvykti savo laiku. Kitaip prekių priimti 
negalėsime. 

Prekių pristatymo laiką galite rezervuoti paskyroje. 

  

• Prekių priėmimas atliekamas tą dieną, kurią rezervavote. 

• Prieš vežant pristatyti prekes, dar kartą atidžiai pažiūrėkite, ar viskas suruošta pagal 

mugės reikalavimus https://linaurus.lt/prekiu-paruosimas/ 

2. IDENTIFIKACIJA 

NAUJIENA! 

- Prekių priėmimo metu partnerių identifikacija ir laiko rezervacijos patikrinimas vyks 

skanuojant vieną partnerio daikto etiketę.  

- Būtina turėti savo ar asmens, kurio vardu registruota paskyra, asmens dokumentą/kopiją. 

3. PRIDAVIMAS 

LABAI SVARBU NAUJOKUI! 

• Atvykus į salę būtina savo prekes PIRMIAUSIA priduoti kasoje ir pasiimti prekių 

priėmimo-perdavimo aktą ir TIK TADA išnešioti prekes. 

• Priimant prekes, žiūrime kokybę ir limitus https://linaurus.lt/kokie-daiktai-parduodami/ 



4. IŠNEŠIOJIMAS 

• Jei buvote rezervavę išnešiojimo paslaugą, sumokate kasoje grynais arba 

kortele. Prekių išdėstymo paslauga: iki 60 prekių – 8 Eur.; 60-99 prekės – 10 Eur.; 100 ir 

daugiau prekių – 15 Eur. 

NAUJIENA! Dovanų čekio panaudojimo tvarka 

• Apsipirkimo metu atsiskaitant kasoje, pateikus atspausdintą bilietą ir asmens dokumentą, 
bus panaudotas (pritaikytas) dovanų čekis. 

 

 

Vieta : Kaunas, URMAS (Pramonės pr. 14), Žalioji galerija, 2 salė. 

Kauno Mamų mugės komanda  

www.linaurus.lt 


