
Alytaus Šv. Benedikto gimnazija
Mokyklinių uniformų kainos ir užsakymas

2022 m.

Džemperiai su vilna arba su medvilne (su emblema)

Džemperis (dydis 122-164) 27 €
Džemperis (dydis XS-XXL) 30 €

Žaketai su vilna arba su medvilne (su emblema)

Žaketas (dydis 122-164) 31 €

Žaketas (dydis  XS-XXL) 35 €

Liemenė su vilna arba medvilne  (su emblema)

Liemenė (dydis 122-162) 23 €
Liemenė (dydis XS-XXL) 26 €

Sarafanai su vilna (su emblema)

Sarafanas klostuotas  (dydis 122-152) 33 €

Sarafanas klostuotas (dydis XS – XXL) 36 €
Sarafanas lygus (dydis 122-152) 28 €
Sarafanas lygus (dydis XS–XXL) 31 €

                                                        Papildomi priedai ir paslaugos

Mokyklos emblema – prisegama 4,00 €
Gaminio /rankovių ilgio koregavimas 1,00 €/ 1,00 €
Pavienių uniformų užsakymo „Savitas stilius“ 
firminėse parduotuvėse administravimo 
mokestis 

2 €

Pavienių uniformų užsakymo internetu 
siuntimo ir administravimo mokestis 

4 €

*Kainos nurodytos su PVM.



UNIFORMOS UŽSAKYMAS

Pavienius užsakymus kviečiame pateikti: 

1. Atvykus į mūsų parduotuves, žemiau nurodytais adresais, kur patogiai galėsite pamatuoti
uniformos pavyzdžius, išsirinkti tinkamiausią dydį bei įvertinti reikalingas gaminio ir/ar rankovių ilgio
korekcijas. Pavienių uniformų užsakymams „Savitas stilius“ firminėse parduotuvėse taikomas 2 eur
administravimo mokestis prie uniformos kainos. 

2.  Atsiuntus  užsakymą  el.paštu.  Užsakymai  priimami  el.paštu:  export@savitasstilius.lt.
Pateikiant užsakymą elektroniniu paštu būtina nurodyti šią informaciją: mokyklos pavadinimą; vaiko
vardą, pavardę bei klasę; uniformos modelį ir dydį; kontaktinį telefono numerį ir adresą, kur
pageidaujama, kad uniforma būtų pristatyta.  Uniformas siunčiame registruotu paštu po apmokėjimo ir
pavedimo kopijos atsiuntimo. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti: vaiko vardą, pavardę ir mokyklos
pavadinimą.   Pavienių uniformų užsakymams el.paštu  taikomas 4 eur siuntimo ir administravimo
mokestis prie bendros užsakymo sumos.  

3. Matavimai mokyklose vykdomi iš anksto su mokyklos vadovybe suderintu laiku, užsakymai
tuomet priimami centralizuotai, kiekvienam mokiniui parenkamas tinkamas dydis. Priimant užsakymą
imamas 10 eur avansas arba visa užsakymo suma.

Užsakymų įvykdymas: užsakymų, pateiktų iki balandžio 30 d., įvykdymo terminas yra apie 4
savaitės. Vėliau nurodytos datos pateiktų užsakymų vykdymo terminas gali būti ilgesnis.

„Savitas Stilius“ parduotuvė Šiauliuose
PC „Saulės miestas“, Tilžės g. 109 (II aukštas)
Darbo laikas:
I-VII 10:00-21:00 val.
Tel. +370 41 421976

„Savitas Stilius“ parduotuvė Vilniuje
PC „Mada“, Viršuliškių g. 40 (II aukštas)
Darbo laikas:
I-VI 10:00-21:00 val.
VII   10:00-18:00 val.
Tel. +370 5 2400512

„Savitas“  parduotuvė Vilniuje
PC „VCUP“, Upės g. 9  ( IV aukštas)
Darbo laikas:
I-VII 10:00-22:00 val.
Tel. +370 5 2752950

UAB “Savitas stilius”
Vilniaus g. 126, LT – 76291, SŠ iauliai, Lietuva

Tel.: +370 61936200, el. pasštas: export@savitasstilius.lt

mailto:export@savitasstilius.lt

