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DARBO PRADŽIA

DŽIUGINATE SAVE IR KITUS! “LastMile” suteikia Jums galimybę pradžiuginti kitus

prasminga veikla - maisto pristatymu į namus bei užsidirbti papildomas pajamas,

arba ši veikla gali tapti pagrindiniu Jūsų pajamų šaltiniu.

DIRBATE KIEK NORITE! Mes neįpareigojame savo partnerių darbo grafikais ar

minimalių valandų išdirbimo skaičiumi - rezervuojate pageidaujamą darbo trukmę

aplikacijoje tuomet, kuomet patogu Jums! Dirbate kiek norite valandų per savaitę.

JŪSŲ VEIKLA - JŪSŲ VERSLAS! “LastMile” yra socialiai atsakinga įmonė, mūsų 

verslo partneriais gali tapti asmenys, kurie yra oficialiai įregistravę savo veiklą ir turi 

visus įstatymuose numatytus dokumentus. 

Tai tikrai labai paprasta!



KIEK GALIU UŽDIRBTI?
SURINKĖJO užduotys apmokamos atsižvelgiant į surinktų eilučių/unikalių prekių skaičių (0,10€ už eilutę/ unikalią

prekę). Pvz.: Klientui užsakius varškės, sūrelį, jogurtą ir pieno (tai yra 4 eilutės) surinkėjas uždirba 0,40€. Vidutiniškai

vienas užsakymas turi 15 eilučių, o per valandą vidutiniškai surenkama 60 prekių. Geras, greitas surinkėjas per

valandą uždirba apie 6 €/val., tai yra 48€ per dieną. Jeigu dirbama 20 d.d., tokiu atveju mėnesinis atlygis siekia 1000

€.

KURJERIS už pirmą pristatymą gauna – 3.5€, už sekančius užduotyje esančius užsakymus po 2,5€. Vienu metu

dažniausiai formuojama užduotis su 2-3 užsakymais (6-8.5€). Papildomai už nuvažiuotus kilometrus apmokestinami

tolimi maršrutai. Kurjeris gali uždirbti nuo 6 iki 9 €/val.

KURJERIO-SURINKĖJO pirmas užsakymas – 3,50€ + 0,10€ už kiekvieną surinktą eilutę, kiti užduotyje esantys

užsakymai 2,5€ + 0,10 € už surinktą eilutę. Vienu metu vienoje parduotuvėje vykdomos ne daugiau kaip 3

užsakymai. Vidutiniškai vienas užsakymas pelno 6€ uždarbį, dvigubas užsakymas pelno 10€, trigubas - 14€. Tačiau

neatsižvelgiant į turimų užduočių skaičių, užsakymo įvykdymo trukmė yra 1,5-2val (per tiek laiko LastMile įsipareigoja

klientui pristatyti užsakytas prekes).



PREMIUM ĮKAINIS SURINKĖJAMS
Prekių surinkimo procentas (delivery rate) ne mažesnis nei 95 %

Kaip pasiekti? 

Jei surinkimo metu matote, jog klientas nesirenka alternatyvų, PASKAMBINKITE ir informuokite, kad klientas turi 

galimybę pasirinkti alternatyvą! Klientai labai mėgsta dėmesį ir, dažnu atveju neatsisako pasiūlomos alternatyvos, 

ypač jei ji pasiūloma gyvai. Jei 95% nepasiekiate, dėja, į premium įkainį nepretenduojate. 

Greitis (ne mažesnis 100%) 

Sistema suplanuoja užsakymo surinkimo ir pristatymo realų laiką, pvz.: 60min, tai sudaro 100%. Jei užsakymą

surenkate/pristatote per 50min, tai sutaupėte 10min, kas, išreiškus procentais – 16,6% greičiau, nei sistema numatė 

ir jūsų greičio procentas lygus 116,6%.

Premium įkainis surininkėjams yra 0,12EUR už surinktą prekių eilutę. Jis pritaikomas po kiek vieno

ataskaitinio laikotarpio trečiadienį ir galioja 2 savaites. Ar įkainis pritaikytas matysite gautoje pajamų 

ataskaitoje.



PREMIUM ĮKAINIS
KURJERIAMS/SURINKĖJAMS
Prekių surinkimo procentas (delivery rate) ne mažesnis nei 95 %

Greitis (ne mažesnis 100%) 

Kurjeriams/surinkėjams per ataskaitinį laikotarpį pasiekus šiuos rezultatus pritaikomas 

PREMIUM įkainis. Gavus šį statusą artimiausias dvi savaites už kiek vieną pristatymą 

gausite papildomai 0,50EUR ir už nuvažiuotą atstumą viršijus 5km nuo parduotuvės iki 

kliento vietoje standartiškai taikomo 0,30EUR/KM, gausite 0,40EUR/KM



PREMIUM ĮKAINIS KURJERIAMS

Greitis (ne mažesnis 100%) 

Kurjeriams per ataskaitinį laikotarpį dirbant greičiau nei 100% pritaikomas PREMIUM 

įkainis. Gavus šį statusą artimiausias dvi savaites už kiek vieną pristatymą gausite 

papildomai 0,50EUR ir už nuvažiuotą atstumą viršijus 5km nuo parduotuvės iki kliento 

vietoje standartiškai taikomo 0,30EUR/KM, gausite 0,40EUR/KM



REGISTRUOTI INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ
Jei neturite įregistravę savo verslo, galite įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą.

Individuali veikla pagal pažymą: tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs

vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną.

Prašymą galima pateikti nuvykus į VMI skyrių, paštu ar elektroniniu būdu per Mano VMI skiltį,

toliau pasirinkti “individualios veiklos registravimas/nutraukimas”. Nusprendus nutraukti vykdomą

veiklą, reikia pateikti VMI prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo

dienos. Fizinių asmenų veiklos įregistravimą/išregistravimą/duomenų keitimą mokesčių mokėtojų

registre rasite čia: https://www.vmi.lt/cms/nuolatiniu-lietuvos-gyventoju-iregistravimas

Vykdomos veiklos kodas: 532000.

Tai nieko nekainuoja!

https://www.vmi.lt/cms/nuolatiniu-lietuvos-gyventoju-iregistravimas


KAIP ATRODO INDIVIDUALIOS VEIKLOS 
PAŽYMA

Iš pradžių VMI pateikiate prašymą įregistruoti 

individualią veiklą

Per 1 darbo dieną gaunate individualios  veikos

pažymą ir atsiunčiate ją mums



INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ 

DEKLARAVIMAS

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas kartą metuose nuo 

faktiškai gautų metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų. 

Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus 

atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti) arba taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais 

atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį, t. y. 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų.

Mokesčių tarifai: Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas 15% minus 10 proc. pajamų 

mokesčio kreditas, faktinis GPM tarifas 5 proc. mokamas tol, kol pajamos nesiekia 20000 EUR.

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas 6,98% ir Valstybinio socialinio draudimo (VSD) 

tarifas (pensijų, ligos, motinystės draudimu) 12,52%, skaičiuojami nuo 90% individualios veiklos 

apmokestinamųjų pajamų sumos (neatėmus VSD ir PSD įmokų). 

Pasibaigus metams (iki gegužės 1 d.) asmenys deklaruoja savo pajamas bei sumoka nustatytus 

mokesčius. Deklaruoti pajamas galima internetu.

Tai tikrai labai paprasta!



KIEK REIKĖS SUMOKĖTI MOKESČIŲ?

Privalomi sumokėti mokesčiai, EUR

Nekaupiant 
papildomai 
pensijai

Kaupiant 
papildomai 
pensijai 2,1 proc.

Kaupiant papildomai 
pensijai 2,1 proc.

Pajamos 1000 1000 1000

Sąnaudos 300 300 300

Apmokestinamosios pajamos 700 700 700

Valstybinio socialinio draudimo mokestis, tarifas 12,52% 14,62% 15,52%

Valstybinio socialinio draudimo mokestis 78,88 92,11 97,78

Privalomo sveikatos draudimo mokestis 43,97 43,97 43,97

Gyventojų pajamų mokestis-GPM kreditas 70 EUR 35 35 35

Viso mokesčių 157,85 171,08 176,75

Mokestinė našta 15,79% 17,11% 17,68%

Grynasis pelnas 842,15 828,92 823,25

Savo mokėtinus mokesčius galite pasitikrinti:   https://www.sodra.lt/skaiciuokles/individualios_veiklos_skaiciuokle

Pagal 2020 m.

galiojančius

teisės aktus ir

priklausomai

nuo Jūsų

papildomos

pensijos

kaupimo

planų, nuo

savo pajamų

LastMile

mokėsite

vidutiniškai

16%

mokesčių.

https://www.sodra.lt/skaiciuokles/individualios_veiklos_skaiciuokle


SVEIKATOS  KURSAI
Darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu,
gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba, taip pat
tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai privalo išklausyti higienos įgūdžių 8
val. kursą (kodas H10 arba HBB).

Išklausę kursus gausite sertifikatą, kuris galioja 5 metus.

Kursus galima išklausyti nuotoliniu būdu.

Trukmė: 1 diena, priklausomai nuo paslaugos teikėjo.

Kursus organizuoja: www.militra.lt. Militroje LastMile galioja ir nuolaida, kodas 
HBB pažymėjimui: lastmileHBB. 

Kursų kaina: apie 10 EUR

http://www.militra.lt


KURJERIS

vyksta į parduotuvę surinkti

klientų užsakytų prekių ir pats jas

pristato. Minimalus surinkėjo

amžius - 20 metų. Reikalinga

transporto priemonė.

dirba parduotuvėje, per aplikaciją

gaudamas klientų užsakymų

informaciją. Surinktus užsakymus

palieka sutartoje parduotuvės

vietoje, iš kurios kurjeris pirkinius

pristato klientams. Minimalus

surinkėjo amžius - 20 metų.

pristato surinkėjo nupirktas

prekes. Atvykęs į parduotuvę iš

sutartos vietos paima pirkinius ir

pristato klientui. Minimalus

kurjerio amžius – 18 metų.

Reikalinga transporto priemonė.

SURINKĖJAS SURINKĖJAS-KURJERIS

PASIRENKI SAU MIELĄ DARBĄ



SUTARTIS SU LASTMILE
Kartu su siunčiamais dokumentais (individualios veiklos pažyma, sveikatos kursų pažymėjimas bei užpildyta

sutartis), turi būti nurodytas Jūsų el.paštas, banko sąskaitos nr. ir telefono numeris). Šiuos duomenis siunčiate

work@lastmile.lt arba asmeniui, kuris atsiuntė Jums dokumentus.

Susipažinę su įžangine programa, turėsite užpildyti nedidelį žinių patikrinimo testą. Tai visai lengva - užtruksite

ne daugiau kaip 20 min!

Gavę informaciją apie Jūsų išlaikytą testą, nedelsdami persiųsime Jums pasirašytą iš mūsų pusės sutartį bei 

“LastMile” Misijos Rinkinį (šaltkrepšis, “LastMile” striukė arba marškinėliai, banko mokėjimo kortelė, IKI prekybos 

tinklo didmeninė kortelė). 

mailto:work@lastmile.lt


Mūsų sutartyse Jūsų darbo laikas neribotas - dirbate tiek kiek norite.

Taip pat mes nenurodome, kurioje parduotuvėje Jums dirbti bei kokią poziciją Jums pasirinkti. Jeigu 

nuspręsite pakeisti savo poziciją, praneškite mūsų programėlėje klientų pagalbos dalyje.

Sutartį galėsite nutraukti kada panorėsite, tačiau mes paprašysime Jūsų grąžinti mums Misijos 

Rinkinį.

SUTARTIS SU LASTMILE



Mūsų partneriams mes suteikiame įrangą. Už išduotą įrangą bus nuskaičiuotas depozitas iš Jūsų 

pirmo atlygio. Įranga suteikiama pagal sezoniškumą.

Šaltkrepšis: 25 EUR.

Džemperis: 10 EUR.

Striukė: 30 EUR.

IKI Didmenininko kortelė: 25EUR.

Gražinus įrangą depozitas Jums bus gražintas.

Įranga



Mūsų partneriai su shopper‘ių aptarnavimo skyriumi gali susisiekti šiais būdais.

Live chat programėlėje.

Tel. +37061637733

El. Paštas. work@lastmile.lt

Visiems darbuotojams būtina parsisiųsti telegram programėlę ir sekti LastMile kanalą pagal miestą, 

taip pat paspaudus DISCUSS galima diskutuoti įvairiomis temomis su LastMile partnerių komanda.

Atsisiųsti telegram programėlę.
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=en
iOs: https://apps.apple.com/us/app/telegram-messenger/id686449807

Parsisiuntus programėlę prisijungti prie LastMile kanalo. Pridedu pakvietimus kiek vienam miestui.
Vilnius: https://t.me/joinchat/AAAAAEzVBcVvdMopjPe1Zw
Kaunas: https://t.me/joinchat/AAAAAFiVRZ7GyL-PybUk4w
Klaipėda: https://t.me/joinchat/AAAAAFhn1ayDK-EY-RZQLQ
Šiauliai: https://t.me/joinchat/AAAAAFXJ6dbCquwa6B3lvA
Panevėžys: https://t.me/joinchat/AAAAAEVb_XcJH0Qh5jWnww

Komunikacija

mailto:work@lastmile.lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/telegram-messenger/id686449807
https://t.me/joinchat/AAAAAEzVBcVvdMopjPe1Zw
https://t.me/joinchat/AAAAAFiVRZ7GyL-PybUk4w
https://t.me/joinchat/AAAAAFhn1ayDK-EY-RZQLQ
https://t.me/joinchat/AAAAAFXJ6dbCquwa6B3lvA
https://t.me/joinchat/AAAAAEVb_XcJH0Qh5jWnww


DARBO PRADŽIA
Darbui pradėti Jums reikia:

- Visiems:

• *Turėti išmanųjį mobilųjį įrenginį (telefoną ar planšetinį kompiuterį), kuris nepertraukiamai susietas

internetiniu ryšiu ir jame įdiegta LastMile Fleet taikomoji programėlė.

• *Termo krepšį, LastMile išduotą aprangą bei banko mokėjimo kortelę.

• *Rūpintis gera asmenine higiena: švari ir tvarkinga apranga, kūno švara ir higieniškas kvapas,

reguliarus rankų plovimas ir dezinfekavimas.

- Tik kurjeriams ir kurjeriams-surinkėjams: turėti nuosavą arba kitu pagrindu teisėtai valdomą

automobilį, švarią ir funcionalią transporto priemonę, kuri atitinka visas Lietuvos Respublikos kelių

eismo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, turėti teisę naudotis ta

transporto priemone bei tokią teisę patvirtinančius dokumentus.

- Padengti išlaidas, patirtas teikiant Paslaugas (kuro, draudimo, techninio aptarnavimo išlaidas ir kt.).

LastMile nedengia jokių Kurjerio-partnerio veiklos išlaidų ir nekompensuoja patirtų nuostolių

vykdant užsakymus.



UŽSIREGISTRUOTI 
PROGRAMĖLĖJE
Yra dvi “LastMile” programėlės: viena skirta pirkėjams, kita -

kurjeriams. 

Pasirenkate “LastMile Fleet” ir įsidiegiate ją savo telefone. Tai

nieko nekainuoja! Paskyra Jums bus aktyvuota mūsų klientų

aptarnavimo padalinio po to, kai mes pasirašysime su Jumis

sutartį.

Registracijos patvirtinimui į nurodytą telefono numerį gausite 

patvirtinimo kodą, kurį reikės įvesti specialiame laukelyje.

Susitvarkote savo Profilį: visi laukeliai privalo būti užpildyti, 

Jūsų vardas ir pavardė įrašyti tokie, kokie yra Jūsų asmens 

dokumentuose. Būtinai įrašykite savo telefono numerį.



MOKĖJIMO KORTELĖ
Misijos Rinkinyje Jums bus atsiųstas pakvietimas užsakyti fizinę

ar virtualią atsiskaitymo kortelę - ja atsiskaitysite už pirkėjų

prekes (tik kurjeriams-surinkėjams ir surinkėjams). Jei galite

naudoti atsiskaitymą telefonu naudojant google pay ar apple

wallet programomis informuokite, galėsite greičiau pradėti dirbti.

Mokėjimo kortelės pridėjimas: mokėjimo kortelės laukeliuose

Jums reikės įvesti savo “LastMile” kortelės duomenis: numerį,

CVV kodą (kitoje kortelės pusėje). Kortelės PIN kodas atsiras

automatiškai suvedus visus duomenis. Kortelės PIN kodą

galėsite matyti visada, paspaudę ant kortelės numerio.

Mokėjimo kortelės yra “LastMile” nuosavybė, saugokite ją ir 

neatskleiskite informacijos tretiesiems asmenims! Pametus 

kortelę nedelsiant informuokite LastMile klientų aptarnavimo 

padalinį.



DARBO PRADŽIA. SESIJOS
Norėdami pradėti darbą, spauskite „Sesijos“.

Darbo sesijos LastMile yra garantuotos ir

negarantuotos. Garantuota sesija - tai tokia

sesija, kuriai taikomas fiksuotas minimalus

užmokestis, mokamas ir tuo atveju, jei sesijos

metu negausite užsakymų. Garantuotas sesijas

reikia rezervuoti iš anksto „Rezervacijos“ dalyje.

Negarantuotai darbo sesijai pradėti programėlėje

pasirenkate Pradėti sesiją ir nurodote savo

sesijos pabaigos laiką. Tai reiškia, kad Jūsų

nurodytu laiku sistema Jums generuos Užduotis.

Turite laisvo laiko, esate namuose ir jau galite

gauti užsakymų ir užsidirbti papildomai! Anuliuoti

negarantuotą sesiją galite bet kuriuo metu, tačiau

tik po užduoties įvykdymo.



LAIKO REZERVACIJA
Kai LastMile prognozuoja didelius užsakymų srautus yra svarbu, kad būtų 

pakankamas kiekis kurjerių, galinčių įvykdyti užduotis. Tam užtikrinti 

savaitės pabaigoje LastMile skelbia laiko intervalus, kada galima 

rezervuoti savo laiką ir gauti garantuotą valandinį užmokestį, net jei tuo 

laiku ir negausite nei vieno užsakymo! Rezervuoti laiką gali tik Surinkėjai

ir Kurjeriai-Surinkėjai.

Rezervacijos dalyje matysite LastMile pažymėtus galimus laiko intervalus 

ir jiems siūlomą garantuoto uždarbio dydį. Jums tereikia pasižymėti savo 

budėjimo intervalą ir laukti užsakymų. Savo rezervacijų laikus bei uždarbį 

matysite programėles dalyje Sesijos.

Garantuotą sesiją atšaukti galima ne anksčiau nei prieš 24 val!

Pavyzdys. Jūs rezervavote garantuotą sesiją nuo 16.00-20.00 val. 

Garantuotas nurodytas Jūsų uždarbis 18€. Jei Jūsų užsakymų uždarbis 

bus>18€, gausite tiek, kiek uždirbote. Jei Jūsų uždarbis bus<18€, gausite 

18€.



UŽDUOTYS
Sveikiname – Jūs turite pirmą užduotį!

„Užduotys“ langelyje matysite visas Jūsų 

nurodytam laikui Jums sugeneruotas užduotis. 

Matysite taip pat ir kiekvienos užduoties uždarbį, 

kurį sistema Jums suskaičiuos automatiškai iš  

kliento užsakymo prekių bei atstumo duomenų, 

taip pat ir laiką, skirtą kiekvienai užduoties daliai 

atlikti.

Kuo tiksliau ir greičiau atliksite užduotis, tuo 

daugiau užsakymų galėsite įvykdyti per Jūsų 

paskirtą LastMile laiką, tuo didesnis bus Jūsų 

uždarbis! 

Tai tikrai labai paprasta!



VAŽIUOTI Į 
PARDUOTUVĘ

Sistema taip pat parinks ir optimaliausią maršrutą 

bei artimiausią parduotuvę. 

Paspaudus Waze arba Google Maps ikonėlę, 

Jums bus sugeneruotas optimaliausias maršrutas. 

Taigi, važiuojate į parduotuvę ir Jūsų misija 

prasideda!

Atvykę į parduotuvę nepamirškite paspausti: 



PREKIŲ SURINKIMAS
PARDUOTUVĖJE



PARDUOTUVĖJE
Atvykus į parduotuvę ir renkant prekes svarbu:

1. Patikrinti kiekvienos prekės brūkšninį kodą – ar jis atitinka 

nurodytą programėlėje

2. Įdėjus prekę į krepšelį pažymėti

Jei kliento išsirinktos prekės nėra, būtinai reikia siūlyti alternatyvas! 

LastMile paslaugos kokybė – pilnai išpildyti kliento poreikiai! Sistema 

gali neleisti pabaigti užsakymo kol nebus pasiūlytos alternatyvos.

Kaip pasiūlyti alternatyvą? 

Jei prekės nėra, spaudžiame            ir sistema pati pasiūlys 

alternatyvius produktus. Alternatyvas reikia pasiūlyti klientui kelias, 

paspaudus Patvirtinti. Klientas gauna pranešimą apie Jūsų 

pasiūlytas alternatyvas ir per 3 min. išsirenka sau tinkamiausią. 

Kliento išsirinkta prekė įkrenta į Jūsų krepšelį kaip nauja užsakyta 

prekė. Tereikia ją surasti, įdėti į krepšelį ir patvirtinti. Jei klientas 

neišsirenka prekės, galite su juo susisiekti, kliento telefono numeris 

visada matomas užsakymo lauke, pvz: 



SVERIAMOS 
PREKĖS

Kliento užsakymų krepšelyje bus ir 

sveriamų prekių, kurių supakuotų svoris gali 

netiksliai atitikti kliento pasirinktą svorį.

Pasvėrus kliento išsirinktą prekę, į sistemą 

reikia įvesti tikslų pasvertos prekės svorį ir 

patvirtinti

Prekės svorio nuokrypis negali būti didesnis 

nei 15 proc. Jei nuokrypis didesnis, sistema 

gali neleisti užbaigti užsakymo. 



SURINKIMO 
PABAIGA

Surinkus visas prekes programėlė Jums

parodys, kokios prekės yra surinktos.

Dėmesio! Alkoholio prekės užsakyme bus

išskirtos atskiromis eilutėmis, kadangi LR

įstatymų nustatyta tvarka šioms prekėms yra

taikomos specialios pardavimo sąlygos.

Nepamirškite patvirtinti paspausdami:



APMOKĖJIMAS IKI PARDUOTUVĖJE
Prie kasos, jei užsakyme buvo pirktas alkoholis,

sumokėti reikės atskirai už alkoholį ir kitas prekes.

Tai reiškia, kad gausite 2 kasos čekius. Kasos

čekius privalu saugoti 7 dienas ir pateikti juos

LastMile pareikalavus.

Mokėjimą atlikite pateikdami IKI Didmenininko

kortelę kasininkui, atsiskaityti savitarnos kasose

negalima (kortelę gausite iš LastMile)

Sumokėjus ir gavus čekį, reikia į užsakymo langą 

įvesti čekio numerį.

Čekio numerį reikia įvesti mašinoje, neįvedus čekio

numerio (alkoholio čekio numerį reikia įvesti atskirai),

sistema neleis vykdyti kito etapo – pristatymo

klientui.



UŽSAKYMO APMOKĖJIMAS KITOSE PARDUOTUVĖSE 

Kitose prekybos vietose, ne IKI tinklo parduotuvėse 

apmokėjimas vyksta taip:

Prie kasos, jei užsakyme buvo pirktas alkoholis, 

sumokėti reikės atskirai už alkoholį ir kitas prekes. 

Tai reiškia, kad gausite 2 kasos čekius. Kasos

čekius privalu saugoti 7 dienas ir pateikti juos

LastMile pareikalavus.

Mokėdami naudokite LastMile suteiktą Revolut

mokėjimo kortelę

Sumokėjus ir gavus čekį, reikia į užsakymo langą 

įvesti čekio numerį.

Čekio numerį reikia įvesti mašinoje, neįvedus čekio

numerio (alkoholio čekio numerį reikia įvesti atskirai),

sistema neleis vykdyti kito etapo – pristatymo

klientui.



PRISTATYMAS KLIENTUI
Sėkmingai sumokėjus už prekes, nepamirškite paspausti 

Sistema Jums sugeneruos naują užduoties etapą – Važiuoti pas Klientą.

Užduoties langelyje matysite kliento vardą, pavardę, adresą. Spustelėję

Waze arba Google Maps navigacijos nuorodą, kliento adresą rasite tikrai

lengvai.

Jeigu Jūs prekių nesurenkate, o tik pristatote, užsakytas prekes

parduotuvėje Jums perduos prekių surinkėjas/-a, nepamirškite

pasitikrinti, kad surinkto krepšelio numeris atitinka Jūsų užsakymo

numerį!

Prekės turi būti pristatomos taip, kad būtų maksimaliai apsaugotos nuo

išorinių veiksnių poveikio (pašaliniai kvapai, kenksmingos medžiagos,

mechaniniai pažeidimai). Jūs turite užtikrinti, kad prekių kokybė

nepasikeistų, o pakuotės būtų nepažeistos. Naudokite LastMile Jums

suteikiams specialias priemones - termo krepšius!

Nuvykę pas klientą nepamirškite paspausti:



PREKIŲ ATIDAVIMAS KLIENTUI
Nuvykę pas klientą pasisveikiname ir atiduodame užsakytas prekes. 

Klientui neatiduodame kasos čekių – kasos čekiai yra LastMile nuosavybė, nes

už kliento pirkinius sumokėjo LastMile.

Jei klientas užsakė alkoholio, privalote patikrinti, ar kliento amžius

atitinka LR įstatymuose leidžiamą amžių, nuo kurio galima įsigyti alkoholinius

gėrimus (<20 m.). Amžių reikia patikrinti paprašius kliento pateikti asmens

dokumentą (tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą ar pasą).

Į programėlę reikia įvesti kliento amžių ir paskutinius tris pateikto

dokumento serijos numerio skaičius. Jei klientas atsisako pateikti asmens

dokumentą arba jo amžius neatitinka LR įstatymuose nustatyto amžiaus limito,

arba yra neblaivus, alkoholio prekės klientui NEATIDUODAMOS.

Jei su klientu nepavyksta susisiekti daugiau nei 5 min, pranešame

LastMile klientų aptarnavimo padaliniui, skambiname klientui dar kartą ir,

nepavykus susisiekti daugiausia 10 minučių, šį užsakymą galime užbaigti ir

imtis kitų užsakymų, prieš tai dar kartą pranešus LastMile.

Neatiduotus užsakymus saugokite iki sesijos pabaigos ir sesijos

pabaigoje susisiekite su LastMile klientų aptarnavimo padaliniu.

Nepamirškite, kad klientai vertina gerą aptarnavimą ir yra pasiruošę Jus

apdovanoti arbatpinigiais (grynais ar per programėlę) – nepraleiskite progos!



UŽDARBIS
Programėlės dalyje Uždarbis matysite savo kiekvienos dienos, savaitės

ir visos Jūsų veiklos LastMile uždarbį – tikrai paprasta ir efektyvu

planuoti savo papildomas išlaidas!

LastMile, remdamasi Jūsų veiklos duomenimis, Jūsų vardu kas antrą

antradienį parengs ir pateiks Jūsų veiklos rezultatus: prekių surinkimo

procentą, užsakymų vykdymo greitį, klientų vertinimą, atliktus užsakymus ir

Jūsų uždarbį. Privalote peržiūrėti Jums pateiktą sąskaitą ir pranešti LastMile

apie galimus neatitikimus per 24 valandas nuo sąskaitos pateikimo.

Per 3 darbo dienas nuo sąskaitos pateikimo, į Jūsų nurodytą banko sąskaitą

bus pervestas Jūsų uždarbis.

Taip pat patenkinti klientai dažnai nori atsidėkoti Kurjeriui už gerą

aptarnavimą arbatpinigiais. Arbatpinigiams yra taikomas administravimo

mokestis, kuris yra lygus 15 (penkiolika) euro centų nuo kiekvienos kliento

atliktos arbatpinigių transakcijos ir (papildomai) 1 (vienas) % nuo visos

arbatpinigių sumos.



PREKIŲ 
SURINKIMAS 
LASTMILE SHOP
PARDUOTUVĖJE







Sveiki prisijungę prie Bendruomenės!


