LASTMILE ĮVADINĖ
PROGRAMA

Darbas LastMile
LastMile teikia maisto pristatymo iš prekybos tinklų paslaugą. Galima
rinktis iš trijų pozicijų: surinkėjo, kurjerio bei kurjerio-surinkėjo.
Aplikuojant pasirinkai vieną iš pozicijų, tačiau nusprendus išbandyti
kitą norimą poziciją, susisiek su kurjerių aptarnavimo centru ir tai
padarysime per keletą minučių. Bendradarbiavimo sutartis visoms
pozicijoms yra bendra. Nusprendus nutraukti bendradarbiavimą su
LastMile, sutarties nutraukti nereikia, tiesiog turi grąžinti tau išduotą
įrangą.

Įranga
Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, partneriams išduodame įrangą
darbo funkcijoms atlikti. Už išduotą įrangą, nuo pirmojo išmokėjimo
bus nuskaičiuotas depozitas.
Įrangos depozitas:
30 €
Grąžinus išduotą įrangą, depozitas tau bus grąžintas su sekančiu
planiniu išmokėjimu (išmokėjimai vykdomi kas 2 savaites).

REIKALAVIMAI
PARTNERIAMS

Reikalavimai bendradarbiavimui su LastMile
Individuali veikla - pradėti individualią veiklą galite internetu
www.vmi.lt , veiklos kodas norint bendradarbiauti su LastMile 532000. Jei kilo papildomų klausimų dėl individualios veiklos,
tiksliausiai į juos atsakys VMI, todėl rekomenduojame kreiptis į
juos telefonu: +370 5 260 5060, jei atsakymo negavote, kriepkitės
el. paštu į mus - work@lastmile.lt
Higienos kursų išklausymas - darbui su maistu reikalingas
higienos pasas, išsiimti jį galite internetu: www.militra.lt , tai
užtruks iki 10 minučių, tinka HBB bei H10 tipo pažymėjimai.
Transportas - jei nusprendei dirbti kurjerio arba kurjeriosurinkėjo pozicijoje, tau reikės turėti nuosavą arba kitu pagrindu
teisėtai valdomą automobilį. LastMile apmoka tolimus maršrutus,
įkainius rasi žemiau.
Susipažinimas su mokomąja medžiaga, kuri susideda iš šiame
faile esančios informacijos, video medžiagos bei testo, kurį rasi
LastMile atsiųstame el. laiške.

SUTARTIS SU
LASTMILE

Pasirašius sutartį reikia:
Atsiųsti individualios veiklos pažymėjimą
Atsiųsti higienos kursų pažymėjimą, HBB arba H10 pažymėjimai
(reikalingas vienas iš pažymėjimų)
Atsiųsti skenuotą arba nufotagrafuotą asmens dokumento kopiją

Reikiamus dokumentus siųskite - work@lastmile.lt

LASTMILE ĮKAINIAI
Nuo 2021-11-09

WAIT A MINUTE!

*vienu metu galite gauti nuo 1 iki 5 užsakymų!

Surinkėjas
Standard

Kurjeris
Standard

Kurjerissurinkėjas
Standard

Už pirmą užsakymą užduotyje
- 3.5€, papildomas užsakymas
- 2.5€. Viršijus 5 kilometrų ribą
- 0.3€ už papildomą
nuvažiuotą kilometrą.
Atstumas matuojamas
realiais kilometrais, ne tiesiu
spinduliu.

Už pirmą užsakymą užduotyje
- 3.5€, papildomas užsakymas
- 2.5€. Už surinktą unikalią
eilutę - 0.10€. Viršijus 5
kilometrų ribą - 0.3€ už
papildomą nuvažiuotą
kilometrą. Atstumas
matuojamas realiais
kilometrais, ne tiesiu
spinduliu.

Surinkėjas
Premium

Kurjeris
Premium

Kurjerissurinkėjas
Premium

Už unikalią surinktą eilutę 0.13€

Už pirmą užsakymą užduotyje
- 5€, papildomas užsakymas 4€. Viršijus 5 kilometrų ribą 0.5€ už papildomą nuvažiuotą
kilometrą. Atstumas
matuojamas realiais
kilometrais, ne tiesiu
spinduliu.

Už pirmą užsakymą užduotyje
- 5€, papildomas užsakymas 4€. Už surinktą unikalią eilutę
- 0.13€. Viršijus 5 kilometrų
ribą - 0.5€ už papildomą
nuvažioutą kilometrą.
Atstumas matuojamas
realiais kilometrais, ne tiesiu
spinduliu.

Už unikalią surinktą eilutę 0.10€

LASTMILE KAINODARA
Nuo 2021-11-09

LastMile turi dvi kainodaras, Standard bei Premium. Norint
gauti Premium kainodarą, kiekviena pozicija turi atitikti šiuos
reikalavimus:
Kurjeris-surinkėjas:
Surinkimo procentas ne mažiau 95%
Greitis ne mažiau 100%

Surinkėjas:
Surinkimo procentas ne mažiau 95%
Greitis ne mažiau 100%

Kurjeris:
Greitis ne mažiau 100%

Turint papildomų klausimų, kreipkitės: work@lastmile.lt

ĮMONĖS REKVIZITAI
Įmonės kodas: 305054987
PVM mokėtojo kodas:
LT100012351618
Adresas: Zietelos g. 3, LT-03160,
Vilnius
Tinklalapis:
www.info.lastmile.lt

PARTNERIŲ
UŽDARBIS LASTMILE

Lentelėje pateikti vidutiniai uždarbio rėžiai pagal
poziciją.

Uždarbio rėžiai nuo-iki, €
€ 140.00
€ 130.00

€ 130.00

€ 120.00

€ 100.00

€ 80.00

€ 80.00

€ 80.00
€ 70.00

€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00

€Kurjeris-surinkėjas

Kurjeris

Surinkėjas

SKIRTUMAI TARP
TINKLŲ
Šis skirsnis aktualus surinkėjams bei kurjeriams-surinkėjams,
kadangi šios pozicijos apmoka už prekes parduotuvėje. Svarbu
žinoti pirkimo eigą LastMile shop (fizinė Promo Cash&Carry
parduotuvė), IKI bei kituose tinkluose.
ITIN SVARBI INFORMACIJA:
Čekius bei sąskaitas faktūras klientui neatiduodame, juos reikia
saugoti 7 dienas, LastMile bet kada per nurodytą terminą, 7
dienas, gali tavęs paprašyti pateikti pirkimo kvitą ar sąskaitą
faktūrą, priklausomai kuriame tinkle buvo atliktas pirkimas.

LastMile shop
Jei pirkinių krepšelyje
yra alkoholinių gėrimų,
kasoje būtina paminėti,
kad jie skirti
PARDAVIMUI IR
REIKALINGA SĄSKAITAFAKTŪRA „UAB
GREITUOLIS“ VARDU.
Už alkoholį apmokame
pavedimu, mokėti kasoje
nereikės.
Kasoje ATSKIRKITE
MAISTO PREKES nuo
ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ,
kadangi už jas gausite
apmokėti LastMile vardu
išduota Revolut kortele,
o už alkoholį
apmokėsime pavedimu.

IKI tinklas
IKI parduotuvėje
apmokėjimai vyksta
LastMile išduota
specialia didmenininko
kortele, minėta kortelė
skirta TIK LASTMILE
UŽSAKYMAMS VYKDYTI,
KITIEMS ASMENIMS BEI
SAVOMS REIKMĖMS
KORTELĘ NAUDOTI
GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.
Už alkoholinius gėrimus
apmokame atskirai nuo
maisto produktų, kasoje
prašyti sąskaitos faktūros
bei paminėti, kad
alkoholis skirtas
pardavimui NEREIKIA.

Kiti tinklai
Visuose kituose
tinkluose apmokėjimas
vyksta LastMile vardu
išduota Revolut kortele.
Atvykus į aplikacijoje
nurodytą parduotuvę
surinkite prekes,
apmokėkite kasoje ir
pristatykite jas klientui.

DARBO LASTMILE
SHOP ATMINTINĖ

KOMUNIKACIJA

Susisiekimo būdai
Kurjerių aptarnavimas: live chat LastMile Fleet aplikacijoje
Telegram aplikacija: šioje aplikacijoje skelbiame informaciją apie
pakeitimus, atidarytus garantinius laikus, partneriai gali diskutuoti
tarusavyje.
El. paštu: work@lastmile.lt
Telefonu: +37052142094

Nuorodos
Atsisiųsti Telegram programėlę:
iOS: https://apps.apple.com/us/app/telegrammessenger/id686449807
Android: https://play.google.com/store/apps/details?
id=org.telegram.messenger&hl=en
Parsisiuntus Telegram aplikaciją, galite prisijungti prie LastMile
kanalo, priklausomai kuriame mieste dirbate, per nuorodas žemiau:
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

