
Paslaugų ir papildomų  
įkainių kainoraštis

EUR su PVM EUR be PVM

BALIONŲ BEI KITOS ĮRANGOS NUOMOS PASLAUGOS

€ 5,83 € 4,82 EURO baliono nuoma už mėnesį 50700E

€ 0,22 € 0,18 EURO baliono nuoma už dieną 50700ED

€ 7,74 € 6,40 SPEC dujų baliono nuoma už mėnesį 50700S

€ 0,29 € 0,24 SPEC dujų baliono nuoma už dieną 50700SD

€ 7,26 € 6,00 13.4 l talpos baliono nuoma už mėnesį 50700B

€ 0,28 € 0,23 13.4 l talpos baliono nuoma už dieną 50700BD

€ 62,92 € 52,00 EURO balionų ryšulio nuoma už mėnesį 50700ER

€ 2,31 € 1,91 EURO balionų ryšulio nuoma už dieną 50700ERD

€ 4,72 € 3,90 EURO konteinerio nuoma už mėnesį 50700EK

€ 0,17 € 0,14 EURO konteinerio nuoma už dieną 50700EKD

€ 36,30 € 30,00 Diuaro indo nuoma už mėnesį 50700DIUARAS

€ 1,94 € 1,60 Diuaro indo nuoma už dieną 50700DIUARASD

€ 54,45 € 45,00 Izoterminio konteinerio nuoma už mėnesį 50700IZOTERM

€ 3,15 € 2,60 Izoterminio konteinerio nuoma už dieną 50700IZOTERMD

€ 181,50 € 150,00 EUROCYL1000  nuoma už mėnesį 50700CYL1000

€ 6,66 € 5,50 EUROCYL1000  nuoma už dieną 50700CYL1000D

€ 2,54 € 2,10 Propano baliono nuoma už mėnesį 50700PROP

€ 0,10 € 0,08 Propano baliono nuoma už dieną 50700PROPD

TRANSPORTO PASLAUGOS

€ 48,40 € 40,00 Fiksuotas mokestis už transpoto paslaugas 520000

€ 13,31 € 11,00 Baliono  pristatymo paslauga 520002

€ 84,70 € 70,00 Express  pristatymo paslauga* 52003

€ 72,60 € 60,00 Vienos tonos suskystintų dujų pristatymas 52008

Kitos transporto paslaugos Pagal atskirą susitarimą
*Express pristatymo paslauga galima suderinus su UAB "Elme Messer Lit", Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

KITOS PREKĖS BEI PASLAUGOS

€ 10,89 € 9,00 Pildymo mokestis (taikomas pildant kliento tarą) 51003

€ 12,10 € 10,00 Baliono ventilio remontas 51002

€ 21,78 € 18,00 Baliono ventilio keitimas 51001

€ 24,20 € 20,00 Baliono gaubto keitimas 51800

€ 7,26 € 6,00 Baliono išvalymas ir nuriebalinimas 51004

€ 30,25 € 25,00 Baliono techninės būklės tikrinimas 511021

€ 18,15 € 15,00 Konteinerio diržo keitimas 51700

€ 7,26 € 6,00 Baliono dažymas 51005

€ 4,84 € 4,00 Sauso ledo  dėžė 5 litrų 0521301

€ 10,89 € 9,00 Sauso ledo  dėžė 12,8  litrų 0521302

€ 12,71 € 10,50 Sauso ledo  dėžė 25  litrų 0521303

PAPILDOMA INFORMACIJA

      Daugiau informacijos internete           www.elmemesser.lt    www.megapack.com

Kainos galioja nuo: 2021-11-01

NUOMOS 

TAISYKLĖS

PRISTATYMAS 

UAB "Elme Messer Lit" tarą ir kitas prekes nuomoja tik klientams, turintiems galiojančią dujų balionų nuomos sutartį. Dėl sutarties kreiptis nurodytais kontaktais. Nuoma apskaičiuojama už mėnesį. 

Nuostolių atveju taros vertės yra: 13,4 l. balionai – 175,00 EUR; visų likusių dydžių ir tipų dujų balionai – 230,00 EUR; dujų balionų konteineris – 330,00 EUR; balionų ryšulys – 4300,00 EUR.

Visas UAB "Elme Messer Lit" tiekiamas dujas galima pristatyti reikiamu adresu. Prekių pristatymo kainas galite rasti mūsų paslaugų kainoraštyje. Klientų aptarnavimo vietas, kontaktinę informaciją ir 

darbo valandas galite rasti www.elmemesser.lt skiltyje „Kontaktai“ / „Pardavimų punktai“.

Kaina

Pagal atskirą susitarimą

                                   

Paslaugos/įkainio pavadinimas Prekės kodas

ŠIAULIAI
Nuklono g. 13, LT-78349 Šiauliai
Tel. 8 700 35 535
El. pšt. siauliai@elmemesser.lt
KAUNAS
Draugystės g. 17D, LT-51229 Kaunas
Tel. 8 700 35 535
El.pšt. kaunas@elmemesser.lt

Paslaugos 

Saugumas apibrėžiamas naujai:
• Visi dujų tiekimo komponentai yra kruopščiai apsaugoti nuo galimų poveikių. 
• Prieinamos yra tik reikalingos dujų padavimo jungtys bei ventiliai. 
• Lankai garantuoja stabilumą net ir ekstremaliomis sąlygomis 
• Nauja apsauginė plomba 
• Dujų rūšis yra aiškiai pažymėta atitinkama spalva pagal produkto rūšį ant apsauginių juostų (pagal tarptautinius reikalavimus , pvz., balta = deguonis, žalia 

= argonas) 
• Dujų jungčių darbinis aukštis virš galvos. 
Patobulintas naudojimas: 
• Centrinė ergonomiškai prieinama valdymo panelė 
• Didelis kiekio indikatorius matomas iš tolo. 
• Duplex® technologija (slėgio reguliatorius integruotas į ryšulį) turi galimybę tiekti dujas 200 bar ir 300 bar slėgiu. 
• 300 bar reiškia: mažiau dujų keitimo (tiekimo) operacijų, pagerintas veiklos našumas / veiklos tęstinumas, sumažinti prapūtimo praradimai. 
• Kvadratinis dugnas leidžia optimaliai naudoti vietą gamybos vietoje. 
Pagerinta ekonomija: 
• Didesnis veiklos tęstinumas (pildant 300 bar) 
• Mažesni prapūtimo nuostoliai. 

„MegaPack“ balionų ryšulys – naujas dizaino standartas dujų pramonėje

Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktai:
VILNIUS
Ateities g. 10B-1, LT-08303 Vilnius 
Tel. 8 700 35 535
El.pšt. uzsakymai@elmemesser.lt, pardavimai@elmemesser.lt
KLAIPĖDA
Minijos g. 180B, LT-93269 Klaipėda
Tel. 8 700 35 535
El.pšt. klaipeda@elmemesser.lt

UAB "ELME MESSER LIT"
Ateities g. 10 B-1, LT-08303 Vilnius 
Tel. +370 5 271 5605
El. pšt. vilnius@elmemesser.lt
Įmonės kodas: 111609726
PVM kodas: LT116097219
Sąskaitos Nr.: LT587300010070417811
Bankas: AB SWEDBANK, b.k. 73000

http://www.elmemesser.lt/

