
 

UAB „Papyrus Lietuva“ naudojimosi elektronine parduotuve 
taisyklės ir sąlygos 

 
Bendrosios nuostatos 

 
Sveiki atvykę į UAB „Papyrus Lietuva“ internetinę parduotuvę. 
 
Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, 
kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, 
prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu UAB 
„Papyrus Lietuva“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.  
 
Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei sutikti su jomis (atitinkamai pažymėjus varnelę prie 
teiginio „Aš sutinku su taisyklėmis“ ). Jei Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tuomet nevykdomas 
pirkimo pardavimo sandoris internetinėje parduotuvėje.  
 
Tapti Pirkėju šioje elektroninėje parduotuvėje gali : 

 Veiksnūs fiziniai asmenys, vyresni kaip aštuoniolikos metų. 

 Juridiniai asmenys. 

 Taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. 
 
Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes UAB „Papyrus Lietuva“ 
internetinėje parduotuvėje. 
 
Registruojantis internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą informaciją bei būtinai užpildyti 
papildomą informaciją pažymėtą žvaigždutėmis. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą. 
  
Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje 
parduotuvėje, galioja Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymai. Asmens duomenys 
neatskleidžiami jokioms trečioms šalims (išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta 
nusikalstama veika, susijusi su konkrečiu Pirkėju, ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams). 
 
Nuo 2018 m gegužės 25 d. įsigaliojus Europos Sąjungos Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (toliau 
BDAR) Nr.2016/679, kuris reguliuoja fizinių asmeninių duomenų apsaugą ir privatumą, Jūsų duomenis 
tvarkome atsakingai, vadovaujantis skaidrumo ir teisėtumo principais. 
 
Kadangi esate vienas iš labai vertinamų UAB „Papyrus Lietuva" verslo kontaktų,  kurių asmeninius duomenis 
mes saugome,  norėtume Jus informuoti apie svarbius aspektus, susijusius su įsigaliosiančiu BDAR, kurie 
galėtų Jus paliesti: 

1. Kokius verslo kontaktų asmens duomenis UAB „Papyrus Lietuva“  saugo ir tvarko? 

UAB „Papyrus Lietuva“ išsaugo ir apdoroja šiuos verslo kontaktų asmens duomenis: 

Įmonės pavadinimas,     

Vardas, pavardė,     

Pašto adresas (gatvė, pašto kodas, miestas, šalis)  

Telefono numeris        

Elektroninio pašto adresas 

Tinklalapyje/el.parduotuvėje Jūsų pasirenkama informacija (pvz. nuorodos, produktų pasirinkimo 

informacija, mėgiamiausi produktai, pirkinių krepšeliai/šablonai) 

 

2. Kokiu tikslu UAB „Papyrus Lietuva“ naudoja asmeninę informaciją? 

Mes naudojame asmeninę informaciją įvairiems teisėtiems verslo tikslams, įskaitant kai kuriuos ar visus iš 
žemiau  išvardintų: 

- Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį ar susitarimą, kurio šalimis yra duomenų subjektas, 

arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį/susitarimą. 

- Kai tai leidžia mums patobulinti, modifikuoti, individualizuoti ar kitaip pagerinti mūsų teikiamų 

paslaugų kokybę/ bendravimą mūsų verslo partnerių labui. 

- Siųsti įvairaus formato pranešimus, kurie, mūsų nuomone, būtų Jums įdomūs.  



 

Naudodami Jūsų duomenis šiais tikslais, mes užtikriname, kad visada atsižvelgsime į Jūsų asmeninių 
 duomenų saugumo ir teisėtumo prioritetus. Taip pat informuojame  ir kviečiame susipažinti su atnaujinta 
bendrovės Privatumo politika http://www.papyrus.com/ltLT/termsofuse.htm        
 
 
Už verslo kontaktų asmenų duomenų administravimą atsakinga: 
 
UAB „PAPYRUS LIETUVA“ 
Jonavos g.7, Kaunas 

gdpr.lt@papyrus.com 
 
UAB „Papyrus Lietuva“ verslo kontaktų asmeninius duomenis saugo verslo santykių metu ir ne ilgiau kaip 18 
mėnesių verslo santykiams pasibaigus. 
Bet kuriuo metu verslo kontaktai gali ištaisyti UAB „Papyrus Lietuva“ saugomus asmeninius duomenis, 
reikalauti perkelti asmeninius duomenis į kitą sistemą, apriboti asmeninių duomenų naudojimą arba visiškai 
juos ištrinti.  UAB „Papyrus Lietuva“ verslo kontaktai  taip  pat gali bet  kuriuo metu paprieštarauti  jų 
asmeninių duomenų saugojimui ir naudojimui,  bei pareikalauti laikomų asmeninių duomenų kopijos. 

Kilus klausimams, susijusiems su asmens duomenų saugojimu ir apdorojimu, kviečiame kreiptis į UAB 
„Papyrus Lietuva“ kontaktinį asmenį. 

 

Informacija apie Pardavėją 
 

UAB „Papyrus Lietuva“ yra tiesioginis visų prekių, parduodamų internetinėje parduotuvėje Pardavėjas. Šiose 
Taisyklėse Pardavėjas (toliau Pardavėjas) yra : 
 
UAB „Papyrus Lietuva“  
Įmonės kodas 111613233 
PVM mokėtojo kodas LT116132314 
Jonavos g. 7, LT – 44192 Kaunas 
Tel.: (8-37) 40 03 30, 47 39 54 
Faks.: (8-37) 47 38 36 
Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas: 74000 
SWIFT (BIC): SMPOLT22 
A/s IBAN Nr.:  LT257400053630723810 
 
Internetinė parduotuvė vykdo prekybą Lietuvoje.  
 

Pirkimo–pardavimo sandorio vykdymas 
 
Pirkimo–pardavimo sandoris tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytu nuo to momento, kai Pirkėjas, 
išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“. 
 
Pardavėjas šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas pirkti užsakytus 
popieriaus produktus (toliau vadinama Prekėmis) ir sumokėti už juos sulygtą kainą šiose Taisyklėse 
nurodytais terminais ir tvarka. 
 
 

Prekių kaina 
 
Pagal šias Taisykles parduodamų Prekių kainos, nurodytos elektroninėje parduotuvėje, prie kiekvienos 
pasirinktos prekės. Bendra Pirkėjui parduodamų Prekių kaina nurodoma Užsakymo apačioje, kurį Pirkėjas 
individualiai suformuoja elektroninėje parduotuvėje užsakymo metu.  
 
Į Prekių kainą įeina Prekių įpakavimo, ženklinimo bei transportavimo išlaidos, išskyrus šiose Taisyklėse 
numatytais atvejai, kai Pirkėjas pasiima Prekes savo transportu. 
 
Pasikeitus rinkos sąlygoms bei žaliavų ir (ar) transporto kainoms, Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti  
Prekių kainas, įspėdamas apie tai Pirkėją ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Siekiant išvengti 
abejonių, tokia kaina įsigalioja 5-tą darbo dieną nuo pranešimo apie kainų pakeitimą išsiuntimo dienos. Tokia 
pat tvarka Pirkėjui pranešama apie pasikeitusį Prekių asortimentą. 

http://www.papyrus.com/ltLT/termsofuse.htm
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Jei Pirkėjo yra suformuotas individualus užsakymas, Pardavėjas Prekių kainos nekeičia. 
 

Prekių kokybė 
 
Parduodamų Prekių kokybė ir ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus 
imperatyvius reikalavimus ir Pardavėjo pavyzdžius, jei tokie pavyzdžiai yra pateikiami šiose Taisyklėse 
numatytais atvejais. 
 
Laikoma, kad priimtos Prekės atitinka reikalavimus jų kokybei, jei Pirkėjas apie Prekių kokybės neatitikimus 
nepraneša Pardavėjui kaip nurodyta toliau: 
Nustatęs Prekių kokybės neatitikimus Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Prekių priėmimo 
momento ir per 30 (trisdešimt) dienų esant paslėptiems Prekių trūkumams, išskyrus kai Prekių perdavimo 
metu Pirkėjas žino apie tokius trūkumus arba jie yra akivaizdūs, turi teisę pareikšti pretenziją Pardavėjui dėl 
Prekių kokybės, nurodydamas Prekių rūšį ir kiekį bei pateikdamas nustatyto trūkumo aprašymą, prekės 
etiketę, datą, kada Prekės buvo gautos, ir aplinkybes, kuriomis toks trūkumas buvo nustatytas. Pirkėjas 
privalo suteikti Pardavėjo atstovams galimybę patikrinti pretenzijoje nurodytų Prekių kokybę ir kartu sudaryti 
Prekių patikrinimo aktą. 
 
Šalims nesusitarus dėl Prekių kokybės, Pirkėjas privalo kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kuriuos Šalys 
pasirenka abipusiu susitarimu, ir kurių sprendimas yra privalomas abiems Šalims. Išlaidas ekspertams 
apmoka Pirkėjas, tačiau Pardavėjas kompensuoja tokias Pirkėjo išlaidas, jeigu nustatoma, kad Prekės 
neatitinka šių Taisyklių reikalavimų dėl Pardavėjo kaltės. Šalys aiškiai susitaria, kad iki tol, kol nėra 
išsprendžiamas Prekių kokybės klausimas, kaip numatyta toliau, visas tokias nekokybiškas Prekes savo 
sąskaita saugo Pirkėjas savo sandėliuose: 
jeigu šiose Taisyklėse nustatyta tvarka nustatoma, kad Prekės neatitinka Taisyklėse nustatytų kokybės 
reikalavimų dėl Pardavėjo kaltės, tai Pardavėjas savo nuožiūra:  

 Savo sąskaita pakeičia visas nekokybiškas Prekes Prekėmis, atitinkančiomis Sutarties reikalavimus; 

 Sumažina nekokybiškų Prekių kainą; 

 Priima grąžinamas Prekes pagal Pirkėjo išrašytą sąskaitą-faktūrą tomis pačiomis iš anksto Šalių 
sutartomis kainomis. 

 

Prekių užsakymo bei pristatymo terminai ir sąlygos 
 
Pirkėjas perduoda užsakymą į Pardavėjo elektroninę parduotuvę, nurodydamas pageidaujamą Prekių 
patiekimo datą, Prekių pristatymo vietą.  
 
Perduoti užsakymai negali būti Pirkėjo vienpusiškai atšaukti. 
 
Prekės pristatomos Pardavėjo transportu ir sąskaita į Prekių užsakyme nurodytą vietą Lietuvos Respublikos 
teritorijoje per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių užsakymo patvirtinimo, jeigu Prekių kaina sudaro daugiau kaip 
200 EUR (du šimtus EUR) sumą be PVM Vilniuje ir Kaune, kituose miestuose Lietuvoje – 250 EUR (du 
šimtus penkiasdešimt EUR) be PVM. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Pardavėjas nėra atsakingas prieš 
Pirkėją, jei Prekių pristatymo terminai yra praleidžiami dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, tačiau 
visais atvejais Pardavėjas dės visas pastangas, kad Prekės būtų pristatytos sutartu laiku. 
 
Kitais atvejais nei numatyta aukščiau šiose Taisyklėse, Pirkėjas Prekes pasiima savo transportu ir sąskaita iš 
Pardavėjo sandėlio Prekių užsakymo patvirtinime nurodytu adresu per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių 
užsakymo patvirtinimo momento. Jei Pirkėjas neatsiima užsakytų Prekių laiku, Pirkėjas moka Pardavėjui 
0,04% (keturių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatsiimtų Prekių vertės už kiekvieną uždelstą 
dieną.  
 
Prekių pakrovimo darbus savo sąskaita ir jėgomis atlieka Pardavėjas, o iškrovimo – Pirkėjas. 
 
Pirkėjo prašymu Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti Prekių pavyzdžius bei tam tikrą Prekių kiekį, 
reikalingą bandomajai spaudai atlikti. Prekių kiekis ir kitos sąlygos suderinamos atskiru susitarimu tarp 
Pardavėjo ir Pirkėjo.  
 
Prekės kartu su buhalteriniais dokumentais (sąskaitomis faktūromis) pasirašytinai perduodamos Pirkėjo 
įgaliotam darbuotojui, atsakingam už Prekių priėmimą, kaip numatyta šiose Taisyklėse toliau. Pirkėjas, 
priimdamas Prekes, įsipareigoja pasirašyti pateiktoje sąskaitoje faktūroje ir kituose buhalteriniuose 



 

dokumentuose. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika ir nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui 
nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento (t.y. nuo sąskaitos faktūros pasirašymo momento).  
 
Užsakymus pateikti ir Prekes priimti gali tik Pirkėjo įgalioti atstovai. Šalys sutinka ir patvirtina, kad Pardavėjas 
turi teisę daryti prielaidą, kad užsakymus pateikiantys asmenys turi teisę pasirašyti Pirkėjo vardu, o Prekes 
priimantys asmenys turi teisę pasirašyti sąskaitą faktūrą ir pristatymo dokumentus Pirkėjo vardu. Pardavėjas 
neprivalo tikrinti, ar užsakymus pateikiantis ir Prekes priimantis asmuo turi atitinkamus įgaliojimus. Pirkėjo 
įgalioto atstovo parašas ant sąskaitos ir pristatymo dokumento dėl Prekių priėmimo Prekių pristatymo vietoje 
saisto Pirkėją iškilus ginčams. 
 
Smulkiems užsakymams, kurių vertė mažesnė kaip 200 EUR (du šimtai EUR) be PVM Vilniuje ir Kaune, ir 
250 EUR (du šimtai penkiasdešimt EUR) be PVM kituose Lietuvos miestuose, yra taikomas mažo užsakymo 
administravimo mokestis - 20 EUR (dvidešimt EUR) be PVM. 
 
Užsakymo iki minimalios sumos pristatymo paslauga Vilniuje ir Kaune – 10 EUR (dešimt EUR) be PVM, 
kituose miestuose Lietuvoje – 15 EUR (penkiolika EUR) be PVM. 
 
Padėklo skaidymo paslauga – 10 EUR (dešimt EUR) be PVM. 
 
Kokybiškų prekių grąžinimo paslauga: 

- Kaune – 20 EUR (dvidešimt EUR) be PVM 
- Vilniuje – 25 EUR (dvidešimt penki EUR) be PVM 
- kituose miestuose Lietuvoje – 35 EUR (trisdešimt penki EUR) be PVM. 

 
Prekės pristatomos nemokamai, jeigu užsakymo suma – 200 EUR (du šimtai EUR) be PVM Vilniuje ir 
Kaune, 250 EUR (du šimtai penkiasdešimt EUR)  be PVM– kituose miestuose Lietuvoje. 
  
Vilniuje 
Jei užsakymas priimtas  

iki 11.30 val., prekės pristatomos tą pačią dieną iki 18 val.; 
iki 16.00 val., prekės pristatomos tą pačią dieną iki 20 val.; 
iki 17.30 val., prekės pristatomos kitą dieną iki 13 val. 

Kaune 
Jei užsakymas priimtas  

iki 12.00 val., prekės iš sandėlio išvežamos tą pačią dieną 13.30 val;  
iki 17.00 val., prekės iš sandėlio išvežamos tą pačią dieną 18.30 val. ir sekančią darbo dieną 8.30 val. 

 
Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje ir kituose Lietuvos respublikos 
miestuose pateikiant užsakymą iki 13 val. pristatomi sekančią darbo dieną. Pirkėjas formuodamas užsakymą 
nurodo pageidautiną užsakymo pristatymo laiką. 
 
Sandėlio darbo laikas  I -V, 8.00-18.00 val.  
Tel. (8 37) 47 39 54 

 
Apmokėjimo tvarka ir sąlygos 

 
Pirkėjas apmoka už Prekes pagal sąskaitas faktūras mokamuoju pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą, arba 
grynais pinigais per Pirkimo-pardavimo tarp Pardavėjo ir Pirkėjo numatytą laiką nuo sąskaitos faktūros 
išrašymo dienos Sutartyje nustatytais terminais. Mokėjimo terminai ir kitos sąlygos yra nurodytos Pirkėjui 
prisijungus prie elektroninės parduotuvės. 
 
Pirkėjas, uždelsęs apmokėti už Prekes numatytais terminais ir tvarka, moka Pardavėjui 0,04% (keturių 
šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Kai Prekių kaina 
mokama pavedimu, atsiskaitymo diena laikoma diena, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo atsiskaitomąją 
sąskaitą banke. 
 
Pirkėjas įsipareigoja padengti visas Pardavėjo turėtas išlaidas, susijusias su delspinigių už praleistus 
mokėjimo terminus išieškojimu ar neapmokėtų sumų už Pirkėjo užsakytas ir nepriimtas Prekes išieškojimu.  
 
Pirkėjas suteikia teisę Pardavėjui, jei tai Pardavėjo pagrįsta nuomone būtina Pirkėjo mokumo rizikai vertinti, 
Pirkėjo sąskaita gauti duomenis iš trečiųjų šalių apie Pirkėją ir jo turtą. 

 



 

Pretenzijų tvarkymas 
 

Šiomis Taisyklėmis Pardavėjas informuoja, o Pirkėjas sutinka atlikti veiksmus, susijusius su Prekės kokybe 
bei teisingu naudojimu. 
1.Jeigu spausdindami arba kitaip dirbdami su mūsų popieriumi, Jūs pastebėsite kokių nors kokybės trūkumų, 
nedelsdami mus apie tai informuokite. Esant galimybei sustabdykite spaudos darbus. Pretenzija turi būti 
pateikta raštu. Jeigu pretenzija pateikiama vėliau nei per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos, ji 
gali būti nenagrinėjama, jeigu buvo akivaizdžiai matoma popieriaus problema. Pretenzijos, pateiktos 
popieriui, užsakytam anksčiau nei prieš 6 mėnesius, nėra nagrinėjamos. 
2. Esant bet kokiai pretenzijai pirkėjas privalo pateikti pakankamą kiekį pavyzdžių. Siekiant teisingai 
išanalizuoti pretenziją, būtina turėti tokią informaciją: 

pirkėjo pavadinimas, adresas, telefonas, kontaktinis asmuo; 
popieriaus pristatymo duomenys: gamintojo užsakymo numeris, paletės arba rulono numeris, visa 

informacija apie popierių (rūšis, originalus formatas, plaušo kryptis, lyginamasis svoris, paviršius, užsakytas 
ir atspaustas kiekis).Visi aukščiau nurodyti duomenys yra ant paletės arba rulono etiketės; 

detalus kokybės trūkumų aprašymas, kaip pvz.: kreidos trupėjimas, blogas dažų džiūvimas, 
bangavimasis, išsigaubimas ir t.t.; 

spaudos mašinos tipas, spaudos formatas, spausdinimo greitis, klimato sąlygos spaudos patalpoje ir 
popieriaus sandėliavimo patalpoje, spaudos dažų spalvų eiliškumas spausdinimo procese; 

numatoma patirtų nuostolių suma eurais; 
Patirti nuostoliai dėl mašinos prastovos, sugadintų ofsetinių gumų ir plokščių privalo būti detalizuoti; 
popieriaus pavyzdžiai su ir be spaudos (jeigu yra), pažymint kokybės trūkumus. 
Būtina pridėti paletės / rulono originalią etiketę. 

3. Galimos kokybės problemos. 
Suteptos ofsetinės gumos 
Dėmės, dulkės, įvairios šiukšlės, kreida ir t.t.  
Šiukšlių pavyzdžius nuo ofsetinės gumos nuimkite su lipnia juostele. Juostelę priklijuokite ant folijos, bet 
jokiais būdais ne ant popieriaus. 
Pavyzdžiams reikia pateikti 15 atspausdintų lapų eilės tvarka iš tiražo. Idealiu atveju tuos lapus, kuriuose 
ypač matyti kokybės trūkumai. 
Matomi popieriaus paviršiaus trūkumai 
Peilio dryžiai, netolygus blizgumas, raukšlės ir kt. 
Pavyzdžiams reikia pateikti 15 eilės tvarka paimtų ir sunumeruotų lapų. Duomenis apie patalpos drėgnumą. 
Pažeistos ofsetinės gumos / spaudos plokštės 
Pašaliniai daiktai arba purvas turi būti likę ant ofsetinės gumos. Ofsetinė guma neturi būti nuplauta ant jos 
turi matytis spausdintas motyvas. Jokiais būdais neišmeskite sugadintos ofsetinės gumos. 
Privalu pateikti atspausdintą popieriaus lapą prieš ofsetinės gumos pažeidimą ir po. Mes kompensuojame 
50% naujos ofsetinės gumos vertės, todėl kad yra įvertinamas nusidėvėjimas ir tolimesnis naujos gumos 
naudojimas. 
Ofsetinės gumos pakeitimui, kai mašinos formatas yra iki 70x100, skaičiuojama 20min, kai formatas didesnis 
- 30min. laikas. 
Kreidos sluoksnio atšokimas nuo paviršiaus 
Kai plaušo arba kreidos dalelės kartu su dažais yra atplėšiamos nuo popieriaus paviršiaus. Dažniausiai taip 
atsitinka dėl ofsetinės gumos, dėl per silpno popieriaus plaušo arba dėl per didelės dažų konsistencijos. 
Reikia pateikti 6 lapus iš eilės. Idealiu atveju lapas, kuriame matosi kokybės problemos. Spaudos dažai iš 
sekcijos, kurioje įvyko atplyšimas. 
Nelygūs lapai 
Nufotografuoti originalią paletę arba pakelį. Pateikti reikia 25 lygius, nesulankstytus lapus, jeigu įmanoma 
vakuuminiame įpakavime. Pateikti duomenis apie patalpos ir popieriaus drėgnumą bei temperatūrą. 
Kraštų bangavimasis 
Priežastis: 
Paletės drėgnumas yra žemesnis negu patalpos. Lapų kraštai sugeria patalpoje esančią drėgmę ir išsiplečia, 
o lapo vidurys tuo tarpu lieka nepakitęs. 
Toliau susiduriame su sutapimo problema spaudos procese ir / arba raukšlėjimusi. Susidūrus su šia 
problema, būtina nedelsiant informuoti mūsų įmonės atstovą. 
Papildomai: 
Nufotografuokite originalią paletę arba pakelį. Pamatuokite patalpos temperatūrą, drėgnumą ir paletės 
drėgnumą. Pateikite 25 lapus, supakuotus tarp kartono lapų, jeigu įmanoma vakuume. 
  
Išsigaubimas 
Priešprieša kraštų bangavimuisi. Priežastis: 



 

Paletės drėgnumas yra aukštesnis negu patalpos. Susiduriame su sutapimo problema spaudos procese ir / 
arba raukšlėjimusi. Elgtis, kaip aukščiau nurodytu atveju. 
Kampo ir formato skirtumai 
Pateikti 15 iš eilės paimtų, nesulankstytų lapų. 
Dulkėtumas 
Iš paletės arba pakelio paimti 2cm aukščio krūvelę popieriaus ir nesulankstytus kartu su atspaustais 
pavyzdžiais pateikti mums. Dulkių pavyzdžius lipnia juostele nuėmę nuo ofsetinės gumos, priklijuokite ant 
folijos ir atiduokite mūsų atstovui. Taip pat reikia pateikti 15 iš eilės atspaustų lapų. 
Optiniai, atvirai matomi trūkumai 
Paviršiaus trūkumai, blizgumas, atspalvis, storis ir t.t. 
Reikia pateikti 15 iš eilės paimtų lapų arba 4,5 m ilgio juostą iš rulono. 
Išsitempęs popierius rulono kraštuose 
Penkis kartus atvynioti popierių iš rulono ir pateikti analizei. 
Pažeistos gilzės 
Rulono nuotrauka. Šiuo atveju sunku įvertinti, kur ir kaip atsirado pažeidimas. Jeigu jūs gavote popierių 
su pažeista rulono pakuote, būtinai tai nurodykite ant CMR lapo. 
Jeigu rulono pakuotė nepažeista, informuokite apie tai mūsų įmonės atstovą ir išsaugokite rulono pakuotę 
kaip įrodymą. 
Lapų tampymasis (lapinė ir ruloninė spauda). 
Nesutapimas, dubliavimas, raukšlių susidarymas. Pateikti duomenis apie popieriaus ir spaudos patalpos 
drėgnumą.  
Nufotografuoti lapą popieriaus, kuriame matyti kraštų bangavimasis arba išsigaubimas. 
Pavyzdžiams pateikite 15 iš eilės paimtų lapų su spauda. Nurodykite problematiškas vietas. 
Iš rulono atvynioti 4,5 m ilgio juostą. Esant galimybei išbandyti kitą alternatyvų popierių ir pridėti pavyzdžius. 
Nekokybiškas popieriaus padavimas į mašiną ir gulimas po spaudos 
Pamatuoti reliatyvų spaudos patalpos drėgnumą ir pranešti duomenis. 
Pateikti 15 iš eilės paimtų lapų be spaudos. Jeigu popierius yra pakuotas atsiųsti visą pakelį. 
Netolygus ir blogas dengimas, dažų džiūvimo problema 
Pamatuoti reliatyvų spaudos patalpos drėgnumą ir pranešti duomenis. 
Pateikti spaudos dažų ir drėkinamojo vandens pavyzdžius, taip pat spaudos dažų eiliškumą ir spaudos 
mašinos tipą. 
Pateikti 15 iš eilės paimtų lapų be spaudos ir keletą lapų su spauda, įrodančių problemą. Taip pat pateikti 
keletą lapų to paties popieriaus, kuris neturėjo jokių kokybės problemų. 
Pūslės - ruloninė spauda 
Pateikti 15 nesulankstytų, vakuume supakuotų originalių lapų be spaudos. Taip pat 15 lapų su spauda, 
kuriuose matyti problema. Nurodykite dažų tipą, spaudos mašinos greitį, džiovyklos temperatūrą ir popieriaus 
temperatūrą. 
Įplyšimai, skylės, suklijavimo vietos 
Pateikti visus pavyzdžius, įrodančius šias problemas. Nurodykite kurioje maždaug vietoje buvo pastebėtas 
pažeidimas, jeigu kalbame apie ruloną. 
Popieriaus pjovimas iš rulono 
Jeigu popierius prieš spaudą buvo pjaunamas iš rulonų į lapus ir, to pasėkoje, atsirado dulkės, nelygūs 
kraštai, formato neatitikimas, šiukšlės tarp lapų, užsilenkę kampai, suklijuoti lapai, lyginamojo svorio 
skirtumai arba skirtingi popieriaus atspalviai, mes neprisiimame atsakomybės. 
Lūžimas 
Esant kreiduoto popieriaus lūžimui nuo 150 gsm be bigavimo, mes neprisiimame atsakomybės. 
Rekomenduojame:   
lankstyti lygiagrečiai plaušo krypčiai; 
biguoti nuo 150gsm; 
biguojant nustatyti atitinkamą spaudimą; 
atlikti bigavimo bandymus 
Spaudos mašinų prastovos arba papildomos spausdinimo laiko sąnaudos 
Siekiant išsiaiškinti arba pašalinti priežastį reikalingas papildomas laikas arba spaudos mašinos 
sustabdymas. Mes kompensuojame ne daugiau 2 val. darbo laiko tokiems darbams. Papildomos darbo 
valandos skaičiuojamos kaip normalios darbo valandos, o ne kaip viršvalandžiai. Dažnai atlikus papildomus 
valymo arba rūšiavimo darbus galima tęsti spaudos darbus. 
Spaudos plokščių ir ofsetinių gumų pažeidimai 
Būtina pateikti pavyzdžius, įrodančius, kad pažeidimai atsirado dėl nekokybiško popieriaus. 
Jeigu ir toliau buvo spausdinama su pažeistomis plokštėmis arba ofsetinėmis gumomis, mes 
nekompensuojame nekokybiškos produkcijos. Ofsetinės gumos yra kompensuojamos 50% naujos gumos 
vertės. 
Jeigu popieriaus lapai buvo pjaustomi spaustuvėje pretenzija gali būti nepatenkinta. 
Matomi popieriaus kokybės trūkumai po išpakavimo 



 

Mes neprisiimame atsakomybės tuo atveju, jeigu popieriaus kokybės trūkumai buvo matomi dar prieš 
atliekant spaudos darbus. 
Tokiu atveju reikia nedelsiant informuoti ir pateikti pavyzdžius mūsų įmonės atstovui. Taip pat išsaugoti 
pakuotės etiketes ir padaryti nuotraukas. 
Ruloninis popierius ruloninei spaudai Heat-set 
Jeigu atsiranda lūžimo problemos po džiovinimo, mes neprisiimame atsakomybės. 
Rulono plyšimas 
Čia galioja tam tikri standartai, kurie priklauso nuo spaudos mašinos ir spausdinamo darbo. 
Jeigu plyšta rulonas, būtina pateikti pavyzdžius. 
Tam tikras procentas nėra kompensuojamas, plyšimų vidurkis prie 100 rulonų yra toks: 
Iki 60 gsm - 3 rulonai, virš 60gsm - 2 rulonai. Esant didesniam plyšimų kiekiui - nuostoliai kompensuojami. 
Kiekio tolerancijos 
Lapinis popierius ir kartonas, esant užsakymui: 
- virš 20t +/- 2,5% 
- nuo 10 iki 20 t +/- 4% 
-nuo 5 iki 10 t +/- 5% 
- nuo 3 iki 5 t +/- 7% 
- iki 3 t +/- 8% 
Lyginamojo svorio tolerancijos 
Nekreiduotas popierius:  Kreiduotas popierius:  

- iki 32 g/m2  +/- 2,5 g/m2      - iki 32 g/m2 +/- 3,5 g/m2 

- nuo 33 iki 39 g/m2 +/-8%   - nuo 33 iki 39 g/m2 +/-10% 

- nuo 40 iki 59 g/m2+/-6% - nuo 40 iki 59 g/m2 +/- 8% 

- nuo 60 iki 179 g/m2+/-5% - nuo 60 iki 179 g/m2 +/- 7% 

- nuo 180 iki 224 g/m2+/-6% - nuo 180 iki 224 g/m2 +/- 8% 

- virš 225 g/m2+/-7%    - virš 225 g/m2 +/- 9% 

 
 
Lapų skaičiaus tolerancija 
Nepakuotas popierius: 
iki 1 t arba mažiau 5000 lapų           +/- 3% 
virš 1 t arba daugiau 5000 lapų        +/-2% 
  
Pakuotas popierius: 
grafinis popierius ir kartonas virš 60 g/m2  +/- 3% pakelyje 
kitas grafinis ir dekoratyvinis popierius       +/- 5% pakelyje 
 
   
Užsakant specialų formatą ar popierių, užsakovas įsipareigoja nupirkti iki 10% daugiau pagaminto popieriaus 
ar kartono, jeigu jis yra tinkamas numatytiems darbams atlikti. 
Tuo atveju,  kai spaustuvė neinformavusi mūsų įmonės atstovo, savarankiškai priima sprendimą spausdinti 
ant nekokybiško popieriaus, mes neprisiimame jokios atsakomybės ir nedengiame atsiradusių nuostolių. 
Tuo atveju, kai popierius buvo panaudotas neteisingai arba ne pagal paskirtį, mes nedengiame atsiradusių 
nuostolių. 
Mūsų parduodamas popierius ir kartonas yra supakuotas drėgmei ir klimato pokyčiams atsparioje pakuotėje. 
Jeigu jūs užsakote ne pilną pakuotę, mes neprisiimame atsakomybės už popieriaus kokybės pokyčius dėl 
klimato sąlygų. 
Nekokybiškas popierius negali būti priduodamas kaip makulatūra arba kitaip sunaikinamas, bet turi būti 
saugomas tol kol patikrins mūsų įmonės atstovas. 
Transportavimo metu atsiradę popieriaus pažeidimai nėra popieriaus kokybės problema. 
 
Popierius ir klimatas 
Klimato sąlygos turi svarbią reikšmę teisingam popieriaus ir kartono naudojimui bei sandėliavimui. 
Siekiant išlaikyti ir nustatyti tam tikrą reliatyvų oro drėgnumą ir tam tikrą oro temperatūrą reikia naudoti 
drėgnumo matavimo prietaisus. 
Popierius ir kartonas gaudami drėgmės plečiasi, o atiduodami drėgmę - traukiasi. Tai plaušas taip jautriai 
reaguoja į temperatūros ir drėgmės pokyčius. 
Siekiant išlaikyti popieriaus stabilumą ir lygumą, popieriaus gamyba, pakavimas, sandėliavimas, 
transportavimas, spausdinimas ir pospaudiminiai darbai turi būti atliekami esant 20 °C temperatūrai ir 50-
55% reliatyviam oro drėgnumui. 
Sąvokos 
Absoliutus drėgnumas 



 

Kalbant apie popierių, absoliutus drėgnumas suprantamas kaip popieriuje esantis vandens kiekis. Ši sąvoka 
naudojama gaminant popierių, bet spausdinimui ir pospausdiminiams darbams didelės reikšmės neturi. 
Reliatyvus drėgnumas 
Santykis tarp absoliutaus drėgnumo ir maksimaliai įmanomo oro drėgnumo, esant tam tikrai temperatūrai, 
vadinamas reliatyviu drėgnumu. Reliatyvus drėgnumas ypač priklauso nuo aplinkjs temperatūros. 
 Aplinkos klimatas 
Tai klimato sąlygos, kuriose šiuo metu yra popieriaus paletė arba rulonas. 
Oro temperatūra 
Oro temperatūros pokyčiai spausdinimo arba pospausdiminių darbų patalpoje tiesiogiai įtakoja reliatyvų 
drėgnumą. 
Temperatūros įtaka reliatyviam oro drėgnumui 
Temp. °C Reliatyvus oro drėgnumas %    
10             64 73 82 94      
12             55 65 73 82 92 98     
14             49 59 65 73 82 87 97    
16             43 55 57 65 73 78 87 93 97  
18             38 45 50 57 64 70 75 83 85 95 
20             34 40 45 50 56 62 67 73 76 84 
22             30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 
24             27 32 35 40 45 50 54 62 67 68 
26             25 28 32 37 40 45 47 53 55 60 
28             22 26 28 32 36 42 43 46 50 55 
30             20 23 26 29 33 38 39 43 45 50 
Kylant temperatūrai mažėja reliatyvus oro drėgnumas. Ir atvirkščiai - temperatūrai krentant, drėgnumas 
didėja. Todėl žiemos metu gali banguotis popieriaus lapų kraštai, ypatingai tuomet, kai ne darbo dienomis 
sumažinimas patalpų šildymas. 
Rekomenduojamas aklimatizacijos laikas šaltam popieriui prieš atidarant pakuotę 
Paletės aklimatizacijos laikas, kai skirtumas tarp lauko ir vidaus temperatūrų yra: 
Temp °C  5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 

Rekomenduojamas laikas val.            

ca.0,2m3   4 7 8 9 10 U 15 21 28 41 62 

ca.0,3m3  6 8 9 10 12 13 19 27 36 49 75 

ca.0,4m3    7 9 10 11 14 17 25 36 41 64 85 

ca.0,5m3     8 10 11 12 15 18 27 39 53 70 95 

ca.0,6m3   9 11 12 13 17 20 31 42 56 76 106 

ca.1,0m3    11 12 13 14 19 23 33 46 63 84 115 

ca.2,0m3   12 13 14 15 21 24 35 49 66 90 123 

 
 
  
Galimos problemos dėl klimato pokyčių  
 
Popierius ir 
drėgnumas 
patalpoje 

Kas atsitinka su 
popieriumi? 

Galimos problemos Pastabos 

Popieriaus paletė 
atšalusi 

Paletės kraštuose 
susirenka kondensatas. 
Atšalusi paletė perduoda 
šaltį aplinkai, taip 
padidindama aplinkos 
realiatyvų drėgnumą. 
Popieriaus kraštai 
sugeria drėgmę. 

Popieriaus kraštai susibanguoja. 

Žiemos metu atšalusią 
paletę išpakuoti tik 
tuomet, kai jos 
temperatūra atitinka 
darbinės patalpos 
temperatūrą. 
(Žr.aklimatizacijos 
lentelę) Temperatūrą 
paletėje galima 
pamatuoti specialiu 
prietaisu. 

Popieriaus paletė 
šiltesnė nei 
aplinkos 
temperatūra, (pvz. 
po IR džiovinimo). 

Paletės aplinkos 
temperatūra padidėja, 
reliatyvus drėgnumas 
sumažėja, popieriaus 
kraštai atiduoda drėgmę. 

Popieriaus lapai įsitempia. 

Laukti kol popieriaus 
paletės temperatūra 
susivienodins su 
patalpos temperatūra. 



 

Esant vienodai 
popieriaus ir 
patalpos 
temperatūrai, 
popieriaus 
drėgnumas 
žemesnis nei 
patalpos. 

Popieriaus kraštai 
atiduoda drėgmę 
aplinkai. 

Popierius riečiasi ir banguojasi 
(kampai užsiriečia aukštyn). 
Ofsetinėje spaudoje gali iškilti 
suvedimo problemų, atsirasti 
šešėliavimas ir popieriaus 
padavimo problemų. Gali 
susidaryti raukšlės, atsirasti 
įsielektrinimo problema ir blogas 
popieriaus praeinamumas per 
spaudos mašiną. 

Jeigu skirtumas yra 
daugiau nei 10%, 
patalpos drėgnumą 
padidinti drėkinant 
patalpos orą 

Esant vienodai 
popieriaus ir 
patalpos 
temperatūrai, 
popieriaus 
drėgnumas 
žemesnis nei 
patalpos. 

Popieriaus kraštai 
sugeria drėgmę iš 
aplinkos 

Popieriaus kraštai pradeda 
banguotis, kadangi pailgėja 
popieriaus plaušas. Sutapimo 
problemos, šešėliavimas, didesnis 
arba mažesnis raukšlėjimasis. 
Blogas 
popieriaus praeinamumas per 
spaudos mašiną. Dažų tepimas. 

Pastovi drėgnumo ir 
temperatūros kontrolė 
patalpoje ir popieriaus 
paletėje. 

 
DĖL KARTONO PRETENZIJŲ TENKINIMO 
Kartono viršutinio sluoksnio atsisluoksniavimas (angl. peel-back), paprastai vadinamas „cigaravimu“, tai 
defektas, atsirandantis spaustuvėje tuo metu, kai fabrikinis lakštas apipjaunamas pagal spausdinimo formatą 
ir tada, kai kartono šūsnis perkeliama prieš spausdinant, taip pat spausdinimo metu ir po jo. Dalies 
daugiasluoksnio kartono šūsnies perkėlimas arba perstūmimas gali turėti neigiamų padarinių, nes atliekant 
tokias operacijas, pažeidžiami daugiasluoksnio kartono kraštai. Pažeidus kraštus gali atplyšti viršutinis lakšto 
sluoksnis ir susidaryti plonas ir labai kietas popieriaus ritinėlis (peel-back). Kraštų pažeidimo priežastis gali 
būti ir atšilęs arba nudilęs peilis. Gana dažnai pjovimo metu pažeidžiamas paskutinis šūsnies lakštas. Dėl to 
jį reikia pašalinti ir pjauti nedideles šūsnis, tada paskutinis lakštas bus taisyklingai nupjaunamas. 
Pažeidimui atsirasti pakanka tik vieno pluošto, kuris išsikiša iš lakšto krašto. Esant spaudimui, su kuriuo 
perkeliama šūsnis, pluoštas kartu su jų dengiančia medžiaga išplėšiamas, šūsniai judant kartono sluoksnis 
atplyšta ir susisuka į ritinėlį. Lakštas su tokiu defektu patenka į mašiną, joje išmušami (įlenkiami cilindrai) ar 
net išimtiniais atvejais pažeidžiama mašina. Tokio tipo lakšto pažeidimai labai retai būna spausdinant 
fabrikiniu būdu juostomis supjaustytų lakštų. Kur kas dažniau pasitaiko pjaunant lakštus mašinos kryptimi 
išilgai trumpesniojo šono beveik per pusę. Tada viršutinis kartono sluoksnis praktiškai visada susisuka 
skersine kryptimi (CD). Tokį defektą sukeliame patys pjaudami ir atlikdami veiksmus su šūsnimi. 
Dėl šių, aukščiau išvardintų priežasčių, kartono gamintojai neprisiima atsakomybės dėl kartono broko, jeigu 
jis buvo supjautas. 

 
Kitos sąlygos 

 
Šalys patvirtina, kad kiekviena iš jų turi visas galias ir teisę šių Taisyklių ir vykdyti visus šiomis Taisyklėmis  
prisiimamus įsipareigojimus. 
 
Nė viena su šiomis Taisyklėmis sutinkanti Šalis neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir 
įsipareigojimų  be išankstinio raštiško kitos  Šalies sutikimo. 
 
Informacija apie suteiktas Pirkėjui kainas ir sąlygas, taip pat Pirkėjo duomenys ir Sutarties tarp Pirkėjo ir 
Pardavėjo turinys yra konfidencialus ir Šalys įsipareigoja neatskleisti jokiai trečiajai šaliai turinio ir su jos 
vykdymu susijusios informacijos, kurią Šalys gavo viena iš kitos, nepriklausomai nuo informacijos pateikimo 
formos (raštu, žodžiu, elektroniniu ar vaizdiniu būdu), nebent kitaip nustato galiojantys įstatymai, Šalys 
duoda savo rašytinį sutikimą arba tokia informacija yra ar tampa viešai žinoma ne dėl šių Taisyklių nuostatų 
pažeidimo, tokia informacija yra būtina, norint tinkamai ir visiškai įgyvendinti savo įsipareigojimus bei teises, 
kylančius iš šių Taisyklių nuostatų. Šalis, pažeidusi pirmiau minėtas konfidencialumo sąlygas, kompensuoja 
kitos Šalies patirtus nuostolius įstatymų numatyta tvarka.  
 
Papildomos Šalies išlaidos, susijusios su susidariusio įsiskolinimo susigrąžinimu, yra dengiamos Šalies 
skolininkės sąskaita. Šalis turi teisę skolos susigrąžinimui pasitelkti trečiuosius asmenis, kurių išlaidas taip 
pat apmoka Šalis skolininkė. 
 
Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo 
įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę 
naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją.  



 

 
Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės 
veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. 
 
Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti prekių pardavimo arba paslaugų teikimas, atšaukti 
užsakymus, nurodydamas pirkėjui su tuo susijusias priežastis.  
 
Atskirų šių Taisyklių  sąlygų neįvykdymas ar nereikalavimas jų įvykdyti neatleidžia Šalių nuo kitų šių Taisyklių  
sąlygų vykdymo. 
 
Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma UAB 
„Papyrus Lietuva“  internetinės parduotuvės duomenų bazėje. 
 
 

Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka 
 
Šios Taisyklės  yra sudarytos  vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 
Šalys susitaria, kad visi su šiomis Taisyklėmis susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar 
negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti 
derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal 
Pardavėjo registruotos buveinės vietą. 
 
 

Papildomos sąlygos 
 

Kiekviena iš Šalių ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo pranešti kitai Šaliai pasikeitus jos buveinės 
adresui, kontaktinių telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams ir banko sąskaitos numeriui bei 
kontaktiniams arba atsakingiems asmenims. Priešingu atveju Šalis, nepateikusi apie pasikeitimus 
informacijos, atlygina kitai Šaliai susidariusius dėl to nuostolius ir neturi teisės reikšti pretenzijų kitai Šaliai dėl 
Taisyklėse numatytų nuostatų vykdymo vadovaujantis neatnaujinta informacija. 
 
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų 
nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus 
informuojami prisijungimo internetinėje parduotuvėje metu ir, norėdami apsipirkti šioje internetinėje 
parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis. 
 
Internetinė parduotuvė vykdo prekybą Lietuvoje.  
 


