
Bendras: Pasiruõškite Mókslo mẽtams!
Įsigýkite prẽkių ìš vaikų̃ skỹriaus beñt ùž 30 eũrų ir ̃gáukite dvìdešimties pròcentų núolaidą. 
Pasiū́lymas galiója fìzinėse parduotùvėse rugpjū́čio 25-31 dienomìs. Ikì susitikìmo!
---
Bendras: Pabódo miẽsto šurmulỹs ir ̃įt̃emptas rìtmas?
Kviẽčiame apsilankýti gamtõs ir ̃póilsio párke! 
Čià šurm̃ulį keĩčia paũkščių čiulbė́jimas, õšiantys miškaĩ, õ síelą gaũbia taĩp išsiilgtà ramýbė.
Gamtõs ir ̃póilsio párkas – jū́sų kokýbiškam póilsiui gamtojè!
---
Bendras: Suktukas! Kóją añt raudónos, ranką – añt žaliõs! Juõko tiẽk daũg, bèt ar ̃pavỹks 
išsipáinioti?!
Taĩp pàt ieškókite ir ̃naũjojo „suktukas: aklaĩ“, kur ̃laũks dár rimtèsni ìššūkiai! 
„Suktukas“ – linksmýbėms nėrà ribų̃!
---
Mot: Kàd ir ̃ką ̃bedarýtum, sù micèliniu vándeniu visadà galì pradė́ti ìš naũjo! 
Sudėtìs penkì vienamè pašãlina makiãžą, kruõpščiai nuvãlo, ramìna, glõtnina ir ̃drėkìna ódą.
Micèlinis vanduõ penkì vienamè.
Dabar mūsų Parduotuvėse nuolaidos iki keturiasdešimt penkių procentų ir dovana!
---
Vyr: šòkas, šooookas, ŠOOOOOKAS! Sõdo tèchnikos káinų šòkas mū́sų įŕankių ceñtruose!
Gerõs káinos, puikì tèchnika, dìdelis pasirinkìmas, profesionalùs aptarnãvimas, žìnomi prẽkių
ženklaĩ. Láukiame Jū́sų!
---
Bendras: Sveikì, jū̃s paskam̃binote į ̃informãciją.
Norė́dami kalbė́ti sù klieñtų aptarnãvimo skỹriumi, spáuskite víenetą.
Norė́dami kalbė́ti sù Finánsų skỹriumi, spáuskite dvẽjetą.
Norė́dami sių̃sti fãksą, spáuskite peñketą.
----
Bendras pirmo asmens/vaidybinis tekstas:
(viena tonacija) - Ar ̃girdė́jai, kàd dabar ̃parduotùvėse nèt 50-mt pròcentų núolaida vìskam?
(kita/kitokia tonacija) - Negãli bū́ti, būtinaĩ eĩsiu patìkrinti!
---
Pasirinktinai EN:
Hello, you have called ABC.
To speak to Customer Service, please press one.
To speak to the Finance Department, press two.
Unfortunately, we missed your call, please leave us a detailed voice message and we will return as 
soon as possible. Thank you
---
Pasirinktinai RU:
Здравствуйте, вы позвонили в компанию ABC.
Чтобы поговорить со Службой поддержки клиентов, нажмите один.
Чтобы поговорить с финансовым отделом, нажмите два.
К сожалению, мы пропустили ваш звонок, пожалуйста, оставьте нам голосовое сообщение, и 
мы перезвоним как можно скорее. Спасибо 


