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Papyrus on Euroopa juhtiv trüki- ja koopiapaberite 
hulgimüügifirma. Käesolevad üldtingimused kehtivad 
alates 23.07.2020. Hinnakiri kehtib lepingulistele 
klientidele. 
 
Papyrus AS jätab endale õiguse teha muudatusi 
hinnakirjas.  
Papyrus AS  juhindub  „General Trade Rules for Sales of 
Paper and Paperboard“ rahvusvahelistest reeglitest.  
 
Värskeim tooteinfo ja hinnakiri on kättesaadav veebilehel 
www.papyrus.com/ee 
 
Kontaktandmed 

Kontor: 
Papyrus AS  
Sõpruse puiestee 145  (B-korpus, V korrus) 
13417 Tallinn 
Registrikood: 10197328 
KMKR nr: EE100231261 
   
Kontori tööaeg: E-R 8:00-16:30 
Klienditugi tel:  +372 6788 670  
Klienditugi:  order.ee@papyrus.com 
Koduleht, e-pood: www.papyrus.com/ee 
Raamatupidamine: Invoice.ee@papyrus.com 
 
Tootehinnad 
Tootehinnad on hinnakirjas toodud eurodes ja 
käibemaksuta. Hinnad on toodud mõõtühiku kohta 
(poogen, pakk, kast jne). Teatud tootegruppidel kasutame 
skaala hindasid – tootehind sõltub tellitava artiklirea 
tellimiskogusest. 
 
Maksetingimused ja krediidilimiidid 
Krediidilimiidi eelduseks on kirjalikult sõlmitud ostu-
müügilepingu olemasolu ja Papyruse krediidikindlustaja 
aktsepteering krediiti anda.  
Maksete hilinemise puhul võlglase uute tellimuste 
käsitlemine seiskub ja kaupade väljasaatmist ei toimu.  
Maksetähtaegadest mitte kinnipidamisel väljastab 
Papyrus AS viivisarveid ja lühendab varem kokkulepitud 
maksetingimusi.  
 
Tellimine, kaupade tarnimine  
Kaupade tarned toimub Papyruse laost tellijani ainult 
Papyruse transpordipartneriga. Riigipühadel ja puhke-
päevadel tarneid ei toimu.  
 
 
 
 

EE on Papyruse Eesti ladu  
 
Standardvedu Eesti laost – tööpäeviti kuni kella 16:00 
esitatud laotellimused tarnitakse kliendile järgmisel 
tööpäeval. Üle 125 eurose (km-ita) tellimuse toome 
kohale transporditasuta. Alla 125 eurose kaubatarne (km-
ita) puhul lisandub transporditasu 15 EUR ( +km).  
 
Pealelõunane kiirvedu Tallinnas Eesti laost– esitades 
tellimuse enne 11:30, toimub tarne Tallinna piirkonna 
klientidele u 4h jooksul tellimuse hetkest. Pealelõunase 
ringi transpordi lisatasu on 32 EUR (+km) sõltumata 
tellitud kaubakogusest. Pealelõunased ringile palume 
tellimus vormistada Papyruse töötaja abiga. 
 
NL on Papyruse Hollandi ladu 
 
Tellides NL-ist üle 50kg tellimusrea enne kella 12:00 
neljapäeviti on kaup käes järgmisel kolmapäeval-
neljapäeval.  Üle 50 kg (u 2 ja enam pakki) tellimusread 
tarnitakse kliendini üks kord nädalas Rotra veoauto 
transpordiga. Hollandi laost alla 200 eurose (km-ita) 
tellimustele lisandub veotasu 25 EUR +km 
 
Tellides NL-is alla 50kg tellimusrea (u 1-2 pakki)  
tarnitakse need DHL postipakina umbes 5-6 tööpäeva 
jooksul peale tellimuse esitamist. Hollandi laost alla 200 
eurot (käibemaksuta) tellimustele lisandub kullerveotasu 
25 EUR (+km). 
 
NL  mitmeid tekstuurpabereid saab osta alla täispakendi. 
Alla täispakendi ostes on poognahind +50% kallim kui 
poognahind täispakendi puhul. Tekstuurpaberite 
hinnakirja viimases tulbas on poognahind +50% 
hinnalisaga ja kui seal tulbas hind puudub, siis seda toodet 
alla pakendi tellida ei saa.  
Hollandi laost tulev kaup ei läbi Papyrus EE ladu.  
NL laost tehtud tellimusi tühistada ega tagastada ei saa 
 
FI  on Papyruse Soome ladu 
Soome laost on tarned tellimuspõhised, kindlat graafikut 
ei ole. Kui tellimus jõuab meieni tööpäeviti enne kella 
13:00, siis tarne orienteeruvalt ülejärgmisel tööpäeval. 
Soome lao tellimustele lisandub 50 eurot (+km) tran-
sporditasu sõltumata tellitavast kogusest. Kaup ei läbi 
Papyrus EE ladu, kaup ei pruugi saabuda varahommikul.  
 
LT on Papyruse Leedu ladu 
Leedu laost on tarned tellimuspõhised, kindlat graafikut ei 
ole. Tarneaeg on u 3-4 tööpäeva. Kaup ei läbi Papyrus EE 
ladu, kaup ei pruugi saabuda varahommikul.  
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Paberialuste ja –kaante tagastuse kohustus              
Papyrus kirjadega märgistatud kaubaalused ja –kaaned on 
Papyruse omand ja neil on rahaline väärtus.  Papyrus 
eeldab klientidelt paberialuste ja –kaante tagastamist. 
Kaubaaluste ja kaante üle peetakse arvestust. Papyrus 
logodega kaubaaluste tagastamata jätmisel on Papyrusel 
õigus esitada kliendile nende eest arve – puitalus 5 €/tk, 
puitkaas 5 €/tk +km. 
     
Kauba tagastamine  
Kliendi poolt valesti tellitud tooteid Papyrus AS reeglina 
tagasi ei osta. Kauba tagastamine toimub ainult 
reklamatsiooni alusel. 
 
Reklamatsioonid 
Palun tutvu meie kodulehel reklamatsioone puudutavate 
käitumisjuhenditega. 
 
 
Paberinäidised A4              
Papyruse Tallinna kontoris on kõigi meie paberite A4 
näidised saadaval. A4 hind 1 €/leht + postituskulu.  
 
Paber testtrükiks  
Papyruse laovalikus olevate suurte trükipoognate 
testpoognaid saame pakkuda kokkuleppe hinnaga.  
 
Paberinäidiste kataloogid             
Tootjate spetsiifilised paberikatalooge on Tallinna kontorit 
võimalik soetada, hinnad on erinevad alates 2,5 €/tk kuni 
50 €/tk.  
 
Paberikoolitus     
Papyrus viib läbi kliendiprofiilist lähtuvaid erinevaid 
paberikoolitusi pikkusega u 1-2 tundi. Hind kokkuleppel 
tunnitasu alusel.  
 
E-pood ja online info kättesaadavus 24/7 
Papyruse e-poes www.papyrus.com/ee on krediidilimiiti 
omavatel kasutajatel 24/7 ülevaade toodete saadavusest, 
hindadest, arvetest ja oma eelnevast ostustatistikast. Kui 
teie firma on juba meie klient, siis registreeri end 
püsikasutajaks. Kui teie firmal ei ole meie juures 
krediidilimiiti, siis e-kontot ei aktiveerita.  
 
Vedu kliendi kliendile     
Papyrus pakub teenusena vedu kliendi kliendile. Papyrus 
viib oma andmebaasi sisse teie klientide tarneaadressid ja 
seejärel saame kokkuleppeliste hindade alusel tarnida 
kaupu otse teie klientidele. Huvi korral võta ühendust 
meie müügiesindajaga. 
 
Kliendi erimõõdus paberi ladustamisteenus 
Papyrus pakub lahendust, kuidas  teie erimõõdus paber 
või teie spetsiifiline toode ei kurnaks teie tootmispinna 
ressurssi. Huvi korral võta ühendust meie 
müügiesindajaga. 
 

S2S ehk andmeside ühendus meie ja teie 
programmi vahel 
Papyrusel on mitme koostööpartneriga tehtud 
programmide ühildamine, mis annab  koostööpartnerile 
„peidetud“ kuludes kokkuhoiu ja vähendab eksimusi. 
Programmide ühildamiseks tehtud kulud jagatakse 
üldjuhul kahe osapoole vahel võrdselt pooleks. Huvi korral 
võta ühendust meie müügiesindajaga. 
 
EDI-arved läbi Omniva arvekeskuse 
Papyrus pakub EDI-arvete edastamist läbi Omniva 
arvekeskuse. Tänaseks on meil juba ligi poolsada klienti, 
kellele sellist teenust pakume. Huvi korral võta ühendust 
meie müügiesindajaga. 
 
 
 
Papyrus AS pakub tooteid, mis on pärit 
vastutustundlikult majandatud metsadest.  
Papyrus AS on FSC ® ja PEFC™ sertifitseeritud 
ettevõte. 
 
FSC®-sertifikaat: SQS-COC-100158 (kehtivusega kuni 
17.03.2022) 
PEFC™ -sertifikaat: PEFC ST 2002:2013 (kehtivusega kuni 
28.02.2022) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


