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Eksploatacijos vadovas yra prekybos sutarties dalis, 
todėl prašome jį atidžiai perskaityti ir išsaugoti, kad 
prireikus galėtumėte pasinaudoti. Jei turėsite klausimų 
dėl mūsų paslaugų ar šio vadovo, prašome susisiekti su 
mumis žemiau nurodytu telefono numeriu.

„Worldline“
klientų aptarnavimo centras 24/7

+370 619 90000
customersupport.LT@worldline.com
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Apie „Comfy“

„Comfy“ – tai mokėjimo sprendimas, leidžiantis visiems 
pardavėjams bet kurioje vietoje priimti mokėjimus banko 
kortelėmis.

Šiuo sprendimu gali naudotis tiek juridiniai, tiek privatūs 
asmenys, sudarę mokėjimo kortelių priėmimo paslaugų 
sutartį su banku.

Mobilusis sprendimas susideda iš nemokamos 
programos „Comfy by Worldline“, skirtos jūsų mobiliajam 
prietaisui su „Android“ arba „iOS“ operacine sistema, ir 
kortelių skaitytuvo „D200“.
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Kas yra kortelių skaitytuvas „D200“?
Kortelių�skaitytuvas�„D200“�yra�kišeninio�dydžio,�stilingas,�
mokėji�mo�korteles�priimantis�aparatas,�„Bluetooth“�ryšiu�su-
sijungiantis�su�mokėjimo�programa�„Comfy�by�Worldline“,�kuri�
veikia�išmaniajame�prietaise�su�operacine�sistema�„Android“�
arba�iOS�

Kortelių�skaitytuvas�„D200“�atitinka�mokėjimo�kortelių�(PCI)�
saugumo�standartus�ir�turi�galiojančius�„Visa“,�„MasterCard“�bei�
„American�Express“�sertifikatus�

Kortelių�skaitytuvas�„D200“�priima�operacijas,�atliekamas�
debeto,�kredito�ir�verslo�kortelėmis�„Visa“,�„Visa�Electron“,�„Mas-
terCard“,�„Maestro“�bei�„American�Express“�–�tiek�magnetinė-
mis,�tiek�išmaniosiomis�bekontaktėmis�

Kortelių�skaitytuve�„D200“�yra�integruotas�akumuliatorius,�kurį�
galima�įkrauti�USB�laidu�arba�įstačius�į�specialų�stovą��Kortelių�
skaitytuvas�„D200“�su�pilnai�įkrautu�akumuliatoriumi�veiks�iki�8�
valandų�arba�juo�galima�atlikti�iki�200�operacijų�
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•� Turite�sudaryti�mokėjimo�kortelių�priėmimo�ir�terminalo�nuo-
mos�sutartį�su�banku�

•� Po�sutarties�su�banku�pasirašymo,�su�jumis�susisieks�„World-
line“��darbuotojas�ir�susitars�dėl�„Comfy“�pristatymo�laiko�bei�
datos�

•� „Comfy“�paskyros�duomenis�„Worldline“��jums�praneš�elekt-
roniniu�paštu�arba�SMS�žinute�–�konkretus�pranešimo�būdas�
nurodytas�mokėjimo�kortelių�priėmimo�sutartyje�

•� Privalote�turėti�išmanųjį�telefoną�arba�planšetinį�kompiuterį�
su�operacine�sistema�„Android“�arba�„iOS“,�interneto�ir�„Blue-
tooth“�ryšiu��Prietaisas�bus�susietas�su�kortelių�skaitytuvu�
„D200“�

•� Turite�būti�perskaitę�skyrių�„Bendroji�informacija�dėl�mokė-
jimo�kortelių�priėmimo“,�esantį�šio�eksploatacijos�vadovo�
pabaigoje�

Privalomos sąlygos 
norint naudotis 
„Comfy“
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Pagrindiniai funkciniai mygtukai prietaise  
„D200“ yra šie:

� Atšaukti�įrašą�(mygtukas�„CANCEL“)

� Patvirtinti�įrašą�(mygtukas�„ENTER“)

� Ištrinti�įrašą

1� Įjungimo�/�išjungimo�mygtukas�

2� Magnetinių�kortelių�skaitytuvas

3� USB�lizdas�įkrovimo�laidui�

4� Lustinių�kortelių�skaitytuvas

5� Jutiklinių�mygtukų�klaviatūra

6� Ekranas

7� Pagrindinio�meniu�mygtukas
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Savo�išmaniajame�telefone�arba�planšetiniame�kompiuteryje�
atidarykite�programą�„Google�Play“�ar�„Apple�App�Store“�ir�
paieškoje�įrašykite�„Comfy“�

1 VEIKSMAS �
Iš�sąrašo�pasirinkite�„Comfy�by�Worldline“,��
su�tokia�piktograma:

2 VEIKSMAS �
Paspauskite�„Įdiegti“�bei�patvirtinkite�diegimą�

3 VEIKSMAS �
Pasibaigus�diegimui,�paspauskite�„Atidaryti“,�vėliau�„Comfy�by�
Worldline“�programėlę�rasite�tarp�visų�savo�įrenginio�programėlių�

1. Atsisiųskite „Comfy“ programą

Darbo su  
„Comfy“ pradžia
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Kortelių�skaitytuvas�„D200“�įkraunamas�prijungus�skaitytuvo�USB�
laidą�prie�USB�maitinimo�šaltinio�(pvz�:�kompiuterio)��

Kortelių�skaitytuve�„D200“�esamas�akumuliatoriaus�įkrovimo�lygis�
rodomas�juostomis��Akumuliatoriaus�įkrovimo�lygis�gali�mažėti�dėl�
įvairių�priežasčių,�pavyzdžiui:�
•� skaitytuvo�veikimas�neprijungus�prie�įkroviklio;
•� skaitytuvo�veikimas�iki�perėjimo�į�miego�režimą;
•� skaitytuvo�veikimas�tarp�operacijų;

Patikrinkite�akumuliatoriaus�įkrovimo�lygį�prieš�pradėdami�bet�
kokią�operaciją�terminale��Jeigu�matote,�kad�įkrovimo�lygis�labai�
žemas�(juostų�nėra)�arba�akumuliatorius�išsikrovęs,�jį�įkraukite�

Nenaudokite�jokių�kitų�išorinių�laidų,�išskyrus�tuos,�kurie�nurodyti�
ir�(arba)�pridėti��Pasirūpinkite,�kad�už�laido�niekas�neužkliūtų�ir�
jo�nepažeistų��Šis�prietaisas�yra�naudojamas�su�žemos�įtampos�
išoriniu�maitinimo�šaltiniu��

2. Kortelių skaitytuvo „D200“ įkrovimas
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1 VEIKSMAS��
Prisijunkite�prie�programos,�naudodami�iš�„Worldline“��
elektroniniu�paštu�arba�SMS�žinute�gautus�duomenis��Jei�
prisijungimo�duomenų�negavote,�skambinkite�į�„Worldline“��
klientų�aptarnavimo�centrą�

2 VEIKSMAS 
Jungdamiesi�pirmą�kartą�būsite�paprašyti�pakeisti�pradinį�
slaptažodį�į�naują�

3. Prisijungimas prie 
„Comfy“ paskyros

1�VEIKSMAS
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Vadovaudamiesi�savo�mobiliojo�telefono�ar�planšetinio�kompiu-
terio�instrukcija,�įjunkite�mobilių�duomenų�perdavimą�per�„WiFi“�
arba�mobilujį�tinklą�

Vadovaudamiesi�savo�mobiliojo�telefono�ar�planšetinio�kompiu-
terio�instrukcija,�įjunkite�„Bluetooth“�

Android

1 VEIKSMAS �
Įjunkite�kortelių�skaitytuvą�paspausdami�įjungimo�/�išjungimo�
mygtuką�������,�esantį�prietaiso�viršuje,�dešinėje�

2 VEIKSMAS �
Kortelių�skaitytuvo�ekrane�matysite�užrašą�„NEPRISIJUNGĘS�PRIE�
PREKYBOS�SISTEMOS“�(nėra�ryšio�su�programa)��Paspauskite�
mygtuką�������,�esantį�viršuje,�kairėje��Atsidariusiame�meniu�pasirin-

4. Kortelių skaitytuvo „D200“ prijungimas 
prie jūsų išmaniojo prietaiso

2

1

1

2
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kite�„BLUETOOTH“�ir�paspauskite�mygtuką�„ENTER“�[O]�

3 VEIKSMAS �
Pasirinkite�„SUSIETI“�ir�paspauskite�mygtuką�„ENTER“�[O]��Pra-
dėkite�paiešką�savo�telefone�arba�planšetiniame�kompiuteryje��
Palaukite,�kol�susiejimo�užklausa�atsiras�ir�jūsų�kortelių�skaitytu-
vo�„D200“�ekrane��Patikrinkite,�ar�sutampa�telefono�/�planšetinio�
kompiuterio�ir�kortelių�skaitytuvo�„D200“�ekranuose�rodomas�
susiejimo�kodas�

4 VEIKSMAS �
Abiejuose�prietaisuose�patvirtinkite�susiejimą�

5 VEIKSMAS�
Atidarykite�programėlę�„Comfy“,�prisijunkite�ir�palaukite�10-20�
sekundžių,�kol�visi�trys�prijungimo�indikatoriai�degs�žaliai�ir�kor-
telių�skaitytuvo�„D200“�ekrane�pasirodys�užrašas�„PASIRUOŠĘS“�

iOS (Apple)

1 VEIKSMAS 
Įjunkite�kortelių�skaitytuvą�paspausdami�įjungimo�/�išjungimo�
mygtuką�������,�esantį�prietaiso�viršuje,�dešinėje�pusėje�

2 VEIKSMAS�
Kortelių�skaitytuvo�ekrane�matysite�užrašą�„NEPRISIJUNGĘS�PRIE�
PREKYBOS�SISTEMOS“�(nėra�ryšio�su�programa)��Paspauskite�
mygtuką�������,�esantį�viršuje,�kairėje��Atsidariusiame�meniu�pasirin-
kite�„BLUETOOTH“�ir�paspauskite�mygtuką�„ENTER“�[O]�

3 VEIKSMAS�
Pasirinkite�„BLUETOOTH�REŽIMAS“�su�mygtuku�F2�ir�paspaus-
kite�mygtuką�„ENTER“�[O]��Atsidariusiame�meniu�pasirinkite�
„Įjungti�BLE�(Apple)“�ir�paspauskite�mygtuką�„ENTER“�[O]�

4 VEIKSMAS�
Pasirinkite�„ĮJUNGTI“�(suaktyvinamas�BLUETOOTH)�ir�paspaus-

2

1
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kite�mygtuką�„ENTER“�[O]��Pasirinkite�„SUSIETI“�ir�paspauskite�
mygtuką�„ENTER“�[O]��Ekrane�atsiranda�užrašas�„IEŠKOMA�
ĮRENGINIŲ“

5 VEIKSMAS 
iOS�įrenginyje�įjunkite�BLUETOOTH�(Settings�>�Bluetooth)�ir�pa-
leiskite�COMFY�programėlę��Palaukite�10-20�sekundžių�kol�ekrane�
atsiras�lentelė�„Bluetooth�Pairing�Request“,�į�ją�reikia�įvesti�šešių�
skaitmenų�kodą,�kuris�tuo�pačiu�metu�atsirado�kortelių�skaitytuvo�
„D200“�ekrane�(„PASSKEY:�xxxxxx“),�ir�paspauskite�„Pair“�mygtuką�

6 VEIKSMAS 
Patvirtinkite�sėkmingą�susiejimą�kortelių�skaitytuve�„D200“�pa-
spausdami�mygtuką�„ENTER“�[O]�ir�grįžkite�į�pradžią�su�mygtuku�
CANCEL�[X]��Ekrane�pasirodys�užrašas�„PASIRUOŠĘS“�

7 VEIKSMAS 
Prisijunkite�prie�COMFY�programėlės�ir�patikrinkite�ar�visi�trys�
prijungimo�indikatoriai�dega�žaliai�

Jei�mobiliojo�įrenginio�ekrane�matote�visus�tris�indikatorius�ža-
lius,�jūs�jau�galite�priimti�mokėjimus�kortele�

�

•� Jeigu�pageidaujate,�kad�operacijų�archyve�būtų�išsaugo-
ma�informacija�apie�vietą,�kurioje�operacija�atlikta,�savo�
telefone�arba�planšetiniame�kompiuteryje�su�operacine�
sistema�„Android“�įjunkite�GPS�(vietos�nustatymo�paslau-
gą)�arba�„Apple“�įrenginyje�pasirinkite:�Location�Services�
>�„Comfy�by�Worldline“�>�pažymėkite�eilutę�„While�Using�
the�App“�

•� Kai�kuriuose�„Android“�modeliuose�reikia�nustatyti,�kad�
būtų�išjungtas�„Bluetooth“�aptinkamumo�nutraukimas�po�
tam�tikro�laiko�

!
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Tiesiog�įjunkite�kortelių�skaitytuvą�„D200“�paspausdami�įjungimo�/�
išjungimo�mygtuką�������,�esantį�jo�viršuje,�dešinėje�

Atidarykite�programėlę�„Comfy“�ir�prisijunkite��Kortelių�skaitytuvo�
„D200“�prisijungimas�prie�jūsų�telefono�/�planšetinio�kompiuterio�
gali�užtrukti�20�sekundžių��Kai�prisijungimas�baigtas,�kortelių�skai-
tytuvo�ekrane�rodomas�užrašas�„PASIRUOŠĘS“�

5. Kaip prijungti išmanųjį prietaisą prie 
kortelių skaitytuvo „D200“, jeigu jie jau 
susieti?

1
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Tai�greičiausias�ir�paprasčiausias�būdas�priimti�mokėjimus�
kortele�išmaniajame�terminale�

Pastaba. Naudodamiesi�šia�funkcija�negalėsite�naudoti�savo�
prekių�katalogo�ar�sukurti�krepšelio,�skirto�jūsų�parduodamoms�
prekėms�ar�paslaugoms�dėti,�apskaičiuoti�ir�peržiūrėti��Funkcija�
„Greitas�pardavimas“�skirta�tik�mokėjimams�kortele�priimti�

Jei norite naudotis funkcija „Greitas pardavimas“, atlikite šiuos 
veiksmus:

1 VEIKSMAS �
Pagrindiniame�meniu�pasirinkite�funkciją�„Greitas�pardavimas“�

1. Kaip priimti mokėjimus naudojantis 
funkcija „Greitas pardavimas“?

„Comfy“�mokėjimams�kortele�priimti�skirtos�dvi�funkcijos:�
„Greitas�pardavimas“�ir�„Krepšelio�pardavimas“�

Kaip atlikti  
mokėjimus kortele?
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2 VEIKSMAS �
Savo�telefone�/�planšetiniame�kompiuteryje�įveskite�operacijos�
sumą�(eurais)�ir�paspauskite�„MOKĖTI“�

3 VEIKSMAS�
Paduokite�kortelių�skaitytuvą�„D200“�pirkėjui�ir�paprašykite,�kad�
priliestų�bekontaktę�kortelę�ar�į�prietaisą�įstatytų�lustinę�kortelę�
arba�perbrauktų�magnetine�kortele�ir�įvestų�PIN�kodą�

4 VEIKSMAS�
Programoje�„Comfy“�(savo�telefone�ar�planšetiniame�
kompiuteryje)�patikrinkite,�ar�mokėjimas�patvirtintas�

2�VEIKSMAS1�VEIKSMAS
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5 VEIKSMAS �
Pasakykite�pirkėjui,�kad�opera-
cijos�kvitą�gali�gauti�skaitme-
niniu�formatu�ir�paklauskite,�ar�
to�pageidauja��Savo�telefone�
/�planšetiniame�kompiuteryje�
paspauskite�mygtuką�„MOKĖJI-
MO�KVITAS“��Paprašykite�pirkėją�
padiktuoti�savo�elektroninio�pašto�
adresą�arba�mobiliojo�telefono�
numerį��Įveskite�pirkėjo�duomenis�
ir�paspauskite�mygtuką�„SIŲS-
TI�KVITĄ�EL��PAŠTU“,�kad�būtų�
išsiųstas�skaitmeninis�KVITAS�

Kvitą�galite�ir�atspausdinti,�jeigu�
jūsų�išmanusis�prietaisas�prijung-
tas�prie�išorinio�spausdintuvo,�
kuris�palaiko�funkciją�„AirPrint“��
Paspaudę�„Atvaizduoti�ekrane“�
ir�mygtuką�„IŠSAUGOTI“,�galite�
paleisti�išorinio�spausdintuvo�programą�

Kvito�kopija�visada�išsaugoma�archyve��Ją�bet�kada�galėsite�
atsidaryti�per�pagrindinio�programos�meniu�funkciją�„Mokėjimų�
istorija“�

•� Jeigu�terminalas�nurodo�gauti�kortelės�savininko�parašą,�
prašom�užrašyti�operacijos�duomenis�ant�popieriaus�ir�
paprašyti�kortelės�savininką�pasirašyti�

•� Jeigu�pirkėjas�atsisako�pateikti�elektroninio�pašto�adresą�
ar�telefono�numerį,�tačiau�vis�tiek�reikalauja�kvito,�rankiniu�
būdu�išrašykite�popierinį�kvitą�su�operacijos�duomenimis�

5�VEIKSMAS

!
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Funkcija�„Krepšelio�pardavimas“�
leidžia�kasdienes�pardavimo�
operacijas�atlikti�labiau�organi-
zuotai��Naudodamiesi�šia�funkcija�
galite�pridėti�prekes�iš�savo�prekių�
katalogo�ir�nurodyti�kiekius,�pagal�
kuriuos�būtų�automatiškai�suskai-
čiuojama�bendra�mokėjimo�suma��
Taip�pat�naudojant�šią�funkciją�
lengviau�stebėti�savo�pardavimus�

Naudodamiesi�funkcija�„Krepšelio�
pardavimas“�galite�apdoroti�tiek�
mokėjimus�kortele,�tiek�grynai-
siais�pinigais�

Jei norite priimti mokėjimus, naudodamiesi šia funkcija, atlikite 
šiuos veiksmus:

1 VEIKSMAS �
Pagrindiniame�meniu�pasirinkite�funkciją�„Krepšelio�pardavimas“�

2 VEIKSMAS�
Paspauskite�mygtuką�[+]�ir�pasirinkite�prekę,�kurią�pirkėjas�nori�įsigyti�

3 VEIKSMAS�
Įrašykite�reikiamą�prekių�kiekį�ir�kainą�

4 VEIKSMAS�
Pakartokite�1�ir�2�veiksmus,�kol�pridėsite�visas�prekes��Tada�
paspauskite�mygtuką�„MOKĖTI“�

2. Kaip priimti mo-
kėjimus naudojantis 
funkcija „Krepšelio 
pardavimas“?

1�VEIKSMAS
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5 VEIKSMAS� ��
Pasirinkite�pirkėjo�pageidaujamą�mokėjimo�būdą:�grynaisiais�ar�
kortele�

6 VEIKSMAS  �
Jei�pirkėjas�moka�kortele,�paduokite�jam�kortelių�skaitytuvą�„D200“�
ir�paprašykite,�kad�priliestų�bekontaktę�kortelę�ar�į�prietaisą�įstatytų�
lustinę�kortelę�arba�perbrauktų�magnetine�kortele�ir�įvestų�PIN�kodą�

7 VEIKSMAS�
Programoje�„Comfy“�(savo�telefone�ar�planšetiniame�kompiute-
ryje)�patikrinkite,�ar�mokėjimas�patvirtintas�

8 VEIKSMAS �
Pasakykite�pirkėjui,�kad�operacijos�kvitą�gali�gauti�skaitmeniniu�

2�VEIKSMAS 3�VEIKSMAS
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formatu�ir�paklauskite,�ar�to�
pageidauja��Savo�telefone�/�
planšetiniame�kompiuteryje�
paspauskite�mygtuką�„MO-
KĖJIMO�KVITAS“��Paprašykite�
pirkėją�padiktuoti�savo�elektro-
ninio�pašto�adresą�arba�mobi-
liojo�telefono�numerį��Įveskite�
pirkėjo�duomenis�ir�paspaus-
kite�mygtuką�„SIŲSTI�KVITĄ�
EL��PAŠTU“,�kad�skaitmeninis�
kvitas�būtų�išsiųstas�

Jeigu�pirkėjas�atsisako�pateikti�
elektroninio�pašto�adresą�ar�
telefono�numerį,�tačiau�vis�tiek�
reikalauja�kvito,�rankiniu�būdu�
išrašykite�popierinį�kvitą�su�
operacijos�duomenimis��

Kvitą�galite�ir�atspausdinti,�
jeigu�jūsų�išmanusis�prietai-

sas�prijungtas�prie�išorinio�spausdintuvo,�kuris�palaiko�funkciją�
„AirPrint“��Paspaudę�„Atvaizduoti�ekrane“�ir�mygtuką�„IŠSAUGOTI“,�
galite�paleisti�išorinio�spausdintuvo�programą�

Kvito�kopija�visada�išsaugoma�archyve��Ją�bet�kada�galėsite�atsi-
daryti�per�pagrindinio�programos�meniu�funkciją�„Mokėjimų�istorija“��

•� Jeigu�terminalas�nurodo�gauti�kortelės�savininko�parašą,�
užrašykite�operacijos�duomenis�ant�popieriaus�ir�papra-
šykite�kortelės�savininką�pasirašyti�

•� Jeigu�pirkėjas�atsisako�pateikti�elektroninio�pašto�adresą�
ar�telefono�numerį,�tačiau�vis�tiek�reikalauja�kvito,�rankiniu�
būdu�išrašykite�popierinį�kvitą�su�operacijos�duomenimis�

4�VEIKSMAS

!
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Jeigu�mokėjimas�atmetamas,�pirkėjui�neturėtumėte�perduoti�
prekių�/�suteikti�paslaugų,�nes�mokėjimas�negali�būti�įvykdytas��
Pasakykite�pirkėjui,�kad�operacija�atmesta�ir�paprašykite,�kad�
sumokėtų�kita�kortele�arba�kitokiu�būdu�(grynaisiais)�

Toliau�išvardyti�dažniausiai�pasitaikantys�atmetimo�kodai�

01 Atmetimas �
Kliento�bankas�(kortelės�išleidėjas)�nurodo,�kad�yra�keblumų�su�
kortele��Paprašykite�kliento�mokėti�kita�kortele�arba�grynaisiais�
pinigais�ir�(arba)�susisiekti�su�savo�banku�

02 Atmetimas �
Kliento�bankas�(kortelės�išleidėjas)�nurodo,�kad�yra�keblumų�su�
kortele��Paprašykite�kliento�mokėti�kita�kortele�arba�grynaisiais�
pinigais�ir�(arba)�susisiekti�su�savo�banku��Labai�rekomendu-
ojame�paskambinti�į�„Worldline“��klientų�aptarnavimo�centrą�ir�
išsiaiškinti�atmetimo�priežastis�

04 Atmetimas��
Kortelės�sulaikymas�

41 Atmetimas�
Pamestos�kortelės�sulaikymas�

43 Atmetimas�
Pavogtos�kortelės�sulaikymas�

Informuokite�klientą,�kad�kliento�bankas�(kortelės�išleidėjas)�
atmetė�mokėjimo�operaciją�ir�nurodė�jums�pasiimti�kortelę��Taip�
pat�informuokite,�kad�klientui�nepavyko�apmokėti�ir�kad�kortelės�
negrąžinsite,�ir�paprašykite�mokėti�kita�kortele�arba�grynaisiais�
pinigais��Kortelę�pasilikite�su�savimi�tik�jei�tai�yra�saugu�

3. Ką daryti, jei operacija kortele 
atmetama?
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05 „Decline“ (atmesta)�
Kliento�bankas�(išdavęs�kortelę)�nurodė,�kad�su�kortele�kažkas�
negerai��Paprašykite�kortelės�savininką�sumokėti�kita�kortele�
arba�grynaisiais�

58 Atmetimas�
Gavėjo�bankas�nepriėmė�mokėjimo�kortele��Užsirašykite�kortelės�
tipą��Paprašykite�kliento�mokėti�kita�kortele�arba�grynaisiais�pi-
nigais��Susisiekite�su�savo�banku�ir�informuokite,�kad�mokėjimas�
tokia�kortele�nebuvo�priimtas�

51 Atmetimas �
Informuokite�klientą,�kad�jo�kortelėje�nepakanka�lėšų�pirkimui�
įvykdyti��Paprašykite�kliento�mokėti�kita�kortele�arba�grynaisiais�
pinigais�

57 Atmetimas�
Informuokite�klientą,�kad�mokėjimas�su�šia�konkrečia�kortele�
negali�būti�atliktas��Pasiūlykite�klientui�susisiekti�su�savo�banku�
(kortelės�išleidėju)��Paprašykite�kliento�mokėti�kita�kortele�arba�
grynaisiais�pinigais�

61 Atmetimas�
Informuokite�klientą,�kad�mokėjimo�operacija�negali�būti�atlikta,�
nes�buvo�viršytas�operacijų�limitas��Pasiūlykite�susisiekti�su�savo�
banku�(kortelės�išleidėju)��Paprašykite�kliento�mokėti�kita�kortele�
arba�grynaisiais�pinigais�

75 Atmetimas�
Atmesta�dėl�užblokuoto�PIN�kodo��Paprašykite�kliento�mokėti�
kita�kortele�arba�grynaisiais�pinigais�ir�pasiūlykite�susisiekti�su�
savo�banku�(kortelės�išleidėju)��Taip�pat�rekomenduojame�pas-
kambinti�į�„Worldline“��klientų�aptarnavimo�centrą�ir�pasakyti,�kad�
norite�„Kodas�10�autorizacijos“�

91, 92 Atmetimas�
Kortelės�išleidėjas�nepasiekiamas�
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96 Atmetimas�
Techninės�problemos�su�autorizacijos�sistema��Paprašykite�
kliento�mokėti�kita�kortele��Jeigu�negalima�atlikti�mokėjimo�
operacijos�ir�kitomis�kortelėmis,�skambinkite�į�„Worldline“��klientų�
aptarnavimo�centrą�ir�elkitės�pagal�operatoriaus�instrukcijas��
Galite�būti�paprašyti�pakartoti�mokėjimą�po�kurio�laiko�

Z3, CE, LC, TO, ND – ryšio klaida�
Perkraukite�terminalą�ir�pamėginkite�atlikti�operaciją�iš�naujo��
Jeigu�klaida�kartojasi,�patikrinkite,�ar�jūsų�telefone�/�planšetinia-
me�kompiuteryje�veikia�interneto�ryšys��Jeigu�interneto�ryšys�
veikia,�susisiekite�su�„Worldline“��klientų�aptarnavimo�centru�ir�
praneškite�apie�kilusią�problemą�

Jeigu�terminale�rodomas�koks�nors�šiame�sąraše�nepaminėtas�
kodas�ir�nesate�tikras,�ar�operacija�pavyko,�prašome�susisiekti�su�
„Worldline“��klientų�aptarnavimo�centru�
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Jeigu:
•� įvedėte�neteisingą�sumą;�
•� pirkėjas�sugrąžina�įsigytas�prekes;
•� atsisako�paslaugos�prieš�jums�išsiunčiant�operaciją�į�banką,�
tokiu�atveju�operaciją�turėtumėte�atšaukti��

� Jeigu�pirkėjas�įsigytas�prekes�grąžina�operaciją�jau�
išsiuntus�į�banką�apmokėjimui,�galite�pateikti�prašymą�
grąžinti�jam�pinigus�per�internetinį�portalą�„Merchant�Por-
tal“�(jei�turite�prie�jo�prieigą)��Daugiau�informacijos�gausite�
paskambinę�į�„Worldline“��klientų�aptarnavimo�centrą�

4. Kaip atšaukti 
operaciją?

1�VEIKSMAS

!
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2�VEIKSMAS 3�VEIKSMAS

1 VEIKSMAS �
Pagrindiniame�meniu�spauskite�„MOKĖJIMŲ�ISTORIJA“�

2 VEIKSMAS�
Pasirinkite�pirmąjį�punktą�(šiandien)�

3 VEIKSMAS�
Raskite�operaciją,�kurią�norite�atšaukti,�ir�paspauskite�mygtuką���������
�������
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4 VEIKSMAS 
Paspauskite�mygtuką�„Grąžinimas“�

5 VEIKSMAS 
Įveskite�grąžinamą�sumą�ir�paspauskite�„ATLIKTI�GRĄŽINIMĄ“�

4�VEIKSMAS 5�VEIKSMAS
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Galite�susikurti�prekių�katalogą,�į�kurį�įtrauktumėte�visas�
parduodamas�prekes�ar�teikiamas�paslaugas��Tai�pagreitintų�
pardavimo�procesą,�nes�galėtumėte�naudotis�funkcija�„Krepšelio�
pardavimas“�

Panašias�prekes�galite�sugrupuoti�į�aplankus�(kategorijas)��
Suteikite�kategorijai�pavadinimą�ir�įtraukite�kiek�tik�norite�prekių�

Kaip sukurti prekių 
katalogą?
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Jei norite pridėti prekių ar kategorijų, atlikite šiuos veiksmus: 

1 VEIKSMAS �
Pagrindiniame�meniu�pasirinkite�„KATALOGAS“��Paspauskite�
mygtuką�[+]��Tada�pasirinkite,�ką�norite�pridėti:�prekes�ar�prekių�
kategorijas�

2 VEIKSMAS �
Įrašykite�prekės�pavadinimą,�kainą�ir�matmenį,�kuriuo�produktas�
matuojamas�(pavyzdžiui,�vnt�,�kg,�pora,�litrai�ar�pan�),�pasirinkite�
kategoriją�ir�paspauskite�„IŠSAUGOTI“��

Jeigu�norite�pašalinti�arba�redaguoti�jau�sukurtą�prekę,�tiesiog�
paspauskite�prekės�eilutėje�esančius�tris�taškus�

2�VEIKSMAS1�VEIKSMAS



o

29

Visas�įvykdytas�operacijas�galite�peržiūrėti�programoje�„Comfy“��
Čia�matysite�bendras�gautas�sumas,�taip�pat�atmestas�ir�
atšauktas�operacijas,�atliktas�tiek�mokant�kortelėmis,�tiek�
grynaisiais�

Operacijų�archyve�rasite�kvitus,�operacijų�duomenis,�nurodytą�
pardavimo�vietą,�parduotų��prekių�pavadinimus,�pastaruoju�metu�
atšauktas��ir�įvykdytas�operacijas�

Kaip peržiūrėti 
įvykdytas 
operacijas?
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1 VEIKSMAS �
Pagrindiniame�meniu�pasirinkite�„Mokėjimų�istorija“��Programa�
„Comfy“�parodys�dienų,�kuriomis�vykdytos�operacijos,�sąrašą�
su�trumpa�operacijų�santrauka,�kurioje�pateikiamas�bendras�
operacijų�skaičius�ir�bendra�mokėjimų�kortelėmis�bei�grynaisiais�
suma�

2 VEIKSMAS �
Paspauskite�ant�dienos,�kurią�norite�peržiūrėti��Programa�
„Comfy“�pateiks�visas�tos�dienos�operacijas��Sąrašui�
sukonkretinti�galite�naudoti�filtrus�

2�VEIKSMAS1�VEIKSMAS
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3�VEIKSMAS 4�VEIKSMAS

3 VEIKSMAS �
Norėdami�pamatyti�smulkesnę�informaciją�apie�tam�tikrą�
operaciją,�spustelėkite�pageidaujamą��operaciją�ir�iškylančiajame�
meniu�paspauskite�mygtuką�„Detalesnė�informacija“�

4 VEIKSMAS �
Norėdami�pamatyti�konkrečios�operacijos�kvitą,�paspauskite�
norimą�operaciją�ir�iškylančiajame�meniu�spustelėkite�mygtuką�
„Kvitas“�
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Operacijas�į�banką�įvykdymui�reikia�išsiųsti�kas�24�valandas��
Paprastai�pinigai�į�jūsų�sąskaitą�turėtų�būti�pervesti�kitą�darbo�
dieną�po�jūsų�operacijų�išsiuntimo�į�banką�

1 VEIKSMAS�
Pagrindiniame�meniu�paspauskite�„Ataskaitos�siuntimas“�ir�
pamatysite�išsiųstų�operacijų�sąrašą��

2 VEIKSMAS�
Norėdami�išsiųsti�operaciją�į�banką,�paspauskite�ekrano�apačioje�
esantį�mygtuką�„IŠSIŲSTI�ATASKAITĄ“�

3 VEIKSMAS�
Palaukite,�kol�operacija�bus�išsiųsta�–�programoje�„Comfy“�
(jūsų�telefone�/�planšetiniame�kompiuteryje)�pasirodys�tai�
patvirtinantis�pranešimas�

�

Kaip operacijas 
išsiųsti į banką 
įvykdymui?
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Jūsų�operacijos�automatiškai�
išsaugomos,�todėl�operacijų�
ataskaitos�failą�galite�išsiųs-
ti�elektroniniu�paštu�arba,�
jeigu�jūsų�išmanusis�prietai-
sas�prijungtas�prie�išorinio�
spausdintuvo,�kuris�palaiko�
funkciją�„Airprint“,�ataskaitą�
galite�atsispausdinti��Atidarius�
išsiųstą�ataskaitą�ir�paspau-
dus�mygtuką�„IŠSAUGOTI“,�
tolesniems�veiksmams�atlikti�
bus�paleista�išorinė�programa�
iš�jūsų�programų�sąrašo�

Galite�nustatyti,�kad�atitinka-
mą�dieną�ir�valandą�programa�
automatiškai�siųstų�operacijas�
į�banką�apmokėjimui��Progra-
moje�pasirinkite�„Nustatymai“�
ir�paspauskite�„Automatinis�
ataskaitos�siuntimas“��

�
� Operacijų�siuntimas�turi�būti�vykdomas�bent�kartą�per�
parą,�antraip�jums�nebus�leidžiama�priimti�naujų�mokėjimų�
kortelėmis��Pinigai�į�jūsų�sąskaitą�bus�pervedami�tik�tada,�
kai�operacijos�bus�išsiųstos�į�banką�

�

1�VEIKSMAS

!
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SETTINGS��[Nustatymai]

1

2

3
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Jeigu�„Comfy“�naudojatės�visą�dieną,�yra�nepatogu�kaskart�
įvedinėti�savo�vartotojo�vardą�ir�slaptažodį��Paprastesnė�
prisijungimo�prie�programos�„Comfy“�procedūra�–�jungimasis�
naudojant�PIN�kodą��Ši�saugi�ir�patogi�funkcija�leidžia�greitai�
prisijungti�prie�savo�paskyros,�įvedus�keturių�skaitmenų�
prisijungimo�PIN�kodą�

1� Funkciją�„Greitasis�prisijungimas“�galite�įjungti�programoje�
įėję�į�„Nustatymai“�

2� Programos�naudotojo�sąsajos�kalbą�galite�pakeisti�į�
vieną�iš�šių�kalbų:�lietuvių,�latvių,�estų�arba�anglų��Eikite�į�
„Nustatymai“�ir�paspauskite�„Programėlės�kalba“�

Kas yra paprastojo 
prisijungimo PIN?

Kaip pakeisti 
programos kalbą?
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Jei�norite�atnaujinti�kortelių�skaitytuvo�„D200“�programinę�įrangą�
ir�parametrus,�programoje�eikite�į�„Nustatymai“�ir�paspauskite�
„Atsisiųsti�terminalo�parametrus“��Prieš�atlikdami�šį�veiksmą�
įsitikinkite,�kad�kortelių�skaitytuvas�„D200“�prijungtas�prie�
jūsų�programos��Taip�pat�pažiūrėkite,�ar�visos�tą�dieną�atliktos�
operacijos�jau�išsiųstos�į�banką�

3� Jeigu�pakeitėte�savo�„Comfy“�arba�dėl�kitų�priežasčių�iš�
naujo�įdiegėte�programą�„Comfy“,�prisijunkite�prie�savo�
paskyros�ir�nuėję�į�„Nustatymai“�paspauskite�mygtuką�
„Išsaugokite�atsarginę�kopiją“��Taip�iš�„Comfy“�serverio�bus�
atsisiųstas�visų�jūsų�operacijų�archyvas�ir�prekių�katalogas�

Kaip atnaujinti kortelių 
skaitytuvo „D200“ 
programinę įrangą?

Ką daryti pakeitus 
išmanųjį prietaisą?
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Jeigu�pamiršote�savo�programos�„Comfy“�paskyros�slaptažodį,�
prašome�skambinti�į�„Worldline“��klientų�aptarnavimo�centrą��
Užduosime�keletą�klausimų,�siekdami�patikrinti�jūsų�tapatybę,�ir�
išsiųsime�pradinį�slaptažodį�SMS�žinute�

Jeigu�pamiršote�savo�programos�„Comfy“�PIN�kodą,�prisijunkite�
naudodami�ankstesnius�prisijungimo�duomenis�(vartotojo�vardą�
ir�slaptažodį)��Tada�nuėję�į�„Nustatymai“�galėsite�pakeisti�PIN�
kodą�

Ką daryti, jeigu 
pamiršote slaptažodį?

Ką daryti, jeigu 
pamiršote PIN kodą?
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Kortelių�skaitytuvas�„D200“�atitinka�tuos�pačius�saugumo�
reikalavimus�kaip�ir�korteles�priimantys�terminalai,�naudojami�
mažmeninėse�parduotuvėse�

Programoje�„Comfy“�nesaugomi�jokie�kortelių�duomenys��Visus�
kortelių�duomenis�apdoroja�kortelių�skaitytuvas�„D200“�–�juos�
užšifruoja�ir�išsiunčia�tiesiai�į�„Worldline“��duomenų�apdorojimo�
centrą,�kaip�ir�nurodoma�mokėjimo�kortelių�duomenų�apsaugos�
reikalavimuose�

Jeigu�kortelių�skaitytuvą�„D200“�pametėte,�jį�pavogė�arba�jis�
buvo�pakeistas,�kuo�greičiau�susisiekite�su�„Worldline“��klientų�
aptarnavimo�centru��

Duomenų apsauga 
ir prietaiso priežiūra
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Prašome laikytis nurodymų dėl kortelių skaitytuvo „D200“ 
saugumo.

•� Naudokite�tik�su�prietaisu�gautą�kintamosios�srovės�(AC)�
adapterį��Jeigu�naudojamas�kitas�adapteris,�kyla�sprogimo�ir�
gaisro�arba�kitų�prietaisų�sugadinimo�pavojus�

•� Saugokite�kortelių�skaitytuvą�„D200“�nuo�aukštos�tempera-
tūros,�kad�nekiltų�sprogimo�ir�gaisro�pavojus��Jeigu�iš�kortelių�
skaitytuvo�„D200“�pasirodo�dūmai,�pasklinda�neįprastas�kvapas�
ar�pasigirsta�triukšmas,�kuo�greičiau�jį�išjunkite�ir�susisiekite�su�
„Worldline“��technine�pagalba�

•� Nemėginkite�kortelių�skaitytuvo�„D200“�taisyti�patys��Kortelių�
skaitytuvą�„D200“�taisyti�leidžiama�tik�„Worldline“��aptarnavimo�
specialistams�

•� Neleiskite,�kad�ant�kortelių�skaitytuvo�„D200“�kas�nors�užkris-
tų��Į�skaitytuvo�vidų�patekę�kiti�objektai�gali�sukelti�gaisrą�arba�
elektrošoką�

•� Naudokite�tik�kartu�su�kortelių�skaitytuvu�„D200“�gautus�prie-
dus��Jei�naudosite�kitus�priedus,�prietaisą�galite�sugadinti�

•� Saugokite�kortelių�skaitytuvą�„D200“�nuo�ekstremalių�oro�sąlygų,�
pavyzdžiui,�lietaus,�krušos,�stiprių�saulės�spindulių�ar�sniego�

•� Nekiškite�jokių�tam�neskirtų�objektų�į�skyles�kortelių�skaitytu-
vo�„D200“�korpuse�arba�į�angas,�skirtas�mokėjimo�kortelėms��
Taip�prietaisą�galite�sugadinti�

•� Kortelių�skaitytuvą�„D200“�laikykite�vaikams�nepasiekiamoje�
vietoje,�kad�šie�prietaiso�dalių�neprarytų,�jomis�nesusižalotų�
patys,�nesužalotų�aplinkinių�ir�nieko�nesugadintų�

•� Jokios�kortelių�skaitytuvo�„D200“�dalys�nėra�remontuojamos�
atskirai��Jei�atidarysite�kortelių�skaitytuvą�„D200“,�jo�garantinė�
priežiūra�nebegalios�

•� Prietaiso�nemėtykite,�nestuksenkite�ir�nekratykite��Jeigu�su�
kortelių�skaitytuvu�„D200“�elgsitės�šiurkščiai,�jis�nustos�veikti�ir�
jo�garantinė�priežiūra�nebegalios�
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Saugumas dėl akumuliatoriaus naudojimo
•� Naudokite�tik�su�prietaisu�gautą�akumuliatorių��Saugokite�aku-
muliatorių�nuo�žemesnės�kaip�-20�°C�ir�aukštesnės�kaip�+70�°C�
temperatūros��Neleiskite�tarp�akumuliatoriaus�polių�susidaryti�
trumpajam�jungimui,�antraip�kiltų�sprogimo�pavojus!

•� Naudokite�tik�su�prietaisu�gautą�įkroviklį��Akumuliatoriaus�nesu-
spauskite,�neardykite,�nepradurkite�ir�kitaip�nepažeiskite�

Prietaiso priežiūra 
Valydami�prietaisą�nenaudokite�agresyvių�cheminių�medžiagų,�
valomųjų�tirpiklių�ar�stiprių�valiklių��Nei�prietaiso,�nei�jo�dalių,�
nei�dulkių�nuo�jų�nevalykite�suspaustu�oru��Saugokite�jutiklinio�
ekrano�paviršių�nuo�įbrėžimų��Taip�pat�prižiūrėkite,�kad�būtų�
švarūs�įkrovimo�kontaktai�

Kaip dezinfekuoti elektroninių  
kortelių skaitytuvą

Kaip�VALYTI�
Norėdami�dezinfekuoti�tinkamai�
elektroninių�kortelių�skaitytuvą,�naudokite�tik�servetėles,�
kurioms�drėkinti�naudokite�etanolį�(70-85%)�su�vandens�
tirpalu�

Kaip�NEVALYTI�
Nepurkškite�dezinfekcinio�skysčio�tiesiogiai�ant�elektroninių�
kortelių�skaitytuvo��Naudokite�saugų�dezinfekcinį�gaminį�
purkšdami�ant�servetėlės�ir�taip�valykite�elektroninį�kortelių�
skaitytuvą��Nenaudokite�įprastų�buitinių�valymo�ir�dezinfeka-
vimo�priemonių,�nes�jie�gali�pakenkti,�nes�tokiuose�produk-
tuose�gali�būti�kenksmingų�komponentų,�tokių�kaip�tirpikliai,�
kurie�gali�pakenkti�skaitytuvui��Mes�patariame�70-85%�etano-
lio�tirpalą�su�vandeniu��Nenaudokite�izopropilo�alkoholio�
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1. Kortelės�numeris,�galiojimo�laikas�ir�savininko�vardas�bei�
pavardė�yra�konfidenciali�informacija,�kuri�privalo�būti�atitin-
kamai�saugoma��Kortelės�savininko�duomenis�apdoroja�kor-
telių�skaitytuvas�–�saugus�prietaisas,�kuris�taip�pat�turi�būti�
saugomas�ir�tinkamai�prižiūrimas��Išsami�informacija�apie�
saugumo�reikalavimus�pateikiama�šioje�interneto�svetainėje:�
https://www.pci-securitystandards.org/security_stan-
dards/pci_dss.shtml

2. Pardavėjui�griežtai�draudžiama�diskriminuoti�pirkėjus��Ap-
tarnauti�turi�būti�visi�pirkėjai,�neatsižvelgiant�į�jų�amžių,�lytį�
ar�tautybę,�laikantis�reikalavimų,�išdėstytų�šiose�taisyklėse,�
įstatymuose,�reglamentuose�ir�kituose�taikytinuose�doku-
mentuose�

3. Pirkėjo�su�banku�sudarytoje�mokėjimo�kortelių�priėmimo�
sutartyje�gali�būti�numatyta�specialių�ir�(arba)�papildomų�
reikalavimų�dėl�kortelės�savininko�ir�(arba)�operacijos�
identifikavimo��Tokių�reikalavimų�pardavėjas�privalo�laikytis��
Pardavėjas�turėtų�sukurti�šiuos�reikalavimus�atitinkančias�
vidaus�tvarkos�taisykles,�supažindinti�su�jomis�visus�su�tuo�

Svarbu!  
Bendroji informacija 
dėl mokėjimo kortelių 
priėmimo
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susijusius�darbuotojus�ir�prižiūrėti,�kad�reikalavimų�būtų�
laikomasi�

4. Jeigu�bankas�arba�„Worldline“��darbuotojai�paprašo�įmonės�
dokumentų�(el��paštu,�faksu,�laišku�ar�pan�),�tai�ženklas,�kad�
pirkėjas�operaciją�užginčijo��Reaguoti�į�tokį�prašymą�būtina�
per�nurodytą�laiką,�pateikiant�visą�prašomą�informaciją�
aukščiausios�galimos�kokybės�formatu��To�nepadarius�
įmonei�grėstų�finansinė�bauda��Gauti�dokumentų�prašymai�ir�
išsiųsti�atsakymai�turi�būti�registruojami�įmonės�dokumentu-
ose��Būtina�laikytis�šių�nuostatų�1�punkto�reikalavimų�

5. Jeigu�kortelė�arba�kortelės�savininkas�jums�kelia�įtarimų,�
operacijos�metu�bet�kada�skambinkite�į�„Worldline“�klientų�
aptarnavimo�centrą�ir�paprašykite�10�kodo�patvirtinimo�

� Prašymas�patvirtinti�10�kodą�duoda�ženklą�kortelę�išdavu-
siam�bankui�apie�įtartiną�veiklą,�nepranešant�apie�tai�pačiam�
pirkėjui��Paskambinus�dėl�10�kodo�atsiliepę�darbuotojai�jūsų�
gali�paprašyti�informacijos�apie�operaciją��Jūsų�skambutis�
bus�perduotas�specialiam�kortelę�išdavusios�įstaigos�opera-
toriui�ir�šis�pateiks�nurodymus,�ką�daryti�toliau�

� Operatoriui�atsiliepus,�sakykite:�„Turiu�prašymą�patvirtinti�10�
kodą“,�tada�laikykitės�šių�nurodymų:
•� Išlikite�ramūs,�kad�kortelę�pateikusiam�asmeniui�nekiltų�
įtarimų�

•� Turėkite�mokėjimo�kortelę�rankoje,�kad�galėtumėte�at-
sakyti�į�visus�su�ja�susijusius�klausimus�

•� Į�operatoriaus�klausimus�atsakykite�įprastiniu�balsu,�var-
todami�žodžius�„taip“�arba�„ne“�

•� Vykdykite�operatoriaus�nurodymus�
•� Dėl�savo�darbuotojų�saugumo�jokiomis�aplinkybėmis�
nesukelkite�su�pirkėju�konfrontacijos�ir�nemėginkite�jo�
sulaikyti�

•� Jeigu�apie�šį�atvejį�reikės�pranešti�policijai,�operatorius�tai�
padarys�nepadėjęs�ragelio�
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6. Jeigu�policija�pradėjo�vykdyti�ikiteisminį�tyrimą�dėl�galimo�
neteisėto�naudojimosi�mokėjimo�kortele�ir�pareigūnai�atvyko�
į�įmonę�norėdami�pasiimti�terminalo�kvitus�kaip�daiktinius�
įrodymus:�
a) paprašykite�policijos�atstovų�pateikti�paimamų�kvitų�kopi-
jas;

b) laikykite�šias�kvitų�kopijas�kartu�su�policijos�išrašytu�aktu�
tarp�įmonės�dokumentų�

7. Jeigu�pardavėjo�patalpose�veikia�vaizdo�stebėjimo�(CCTV)�
sistema,�pasirūpinkite,�kad�kortelės�savininkui�į�kortelių�
skaitytuvą�įvedant�PIN�kodą�šis�prietaisas�vaizdo�kameromis�
nebūtų�užfiksuojamas�

8. Sulaikytas�korteles�kartu�su�operacijų�kvitais�ir�(arba)�10�
kodo�patvirtinimo�kodais�pateikite�„Worldline�Lietuva“�(Aukš-
taičių�g��7,�LT-11341,�Vilnius)�asmeniškai�arba�registruota�
pašto�siunta�(tokiu�atveju�pridėkite�trumpą�įvykio�aprašymą�
ir�pateikite�savo�kontaktinę�informaciją)�

9. Sulaikytas�korteles�perduokite�artimiausiam�banko,�su�ku-
riuo�esate�sudarę�kortelių�priėmimo�sutartį,�filialui�

10. Mokėjimo�kortelę�patikrinkite�laikydamiesi�mokėjimo�kortelių�
patvirtinimo�taisyklių��Šis�reikalavimas�negalioja,�kai�pirkėjas�
moka�bekontakte�kortele�ar�prietaisu�

11. Atlikite�operaciją��Patikrinkite,�ar�operacija�patvirtinta�ir�kvite�
pateiktas�patvirtinimo�kodas��Pažiūrėkite,�ar�operacijos�
suma�kvite�sutampa�su�tikrąja�

12. Jeigu�kortelių�skaitytuvas�„D200“�nurodo�gauti�kortelės�
savininko�parašą,�prašom�užrašyti�operacijos�duomenis�ant�
popieriaus�ir�paprašyti�kortelės�savininką�pasirašyti�

13. Jeigu�viskas�gerai,�grąžinkite�kortelę�pirkėjui�
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