MOKAMOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO ZONOS TAISYKLĖS
1. Prieš naudojimąsi mokama automobilių stovėjimo zona privalote perskaityti šias taisykles (toliau
– Taisyklės) ir jų laikytis.
2. Šios Taisyklės yra pateikiamos Jums susipažinti su skiriamaisiais kelio ženklais pažymėtoje
mokamoje automobilių stovėjimo zonoje ir laikomos viešąja oferta konkliudentiniais veiksmais
sudaryti atlygintinų paslaugų sandorį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.71 str.).
3. Pastatydami automobilius šioje mokamoje automobilių stovėjimo zonoje, pažymėtoje išreiškiate
valią sudaryti automobilių stovėjimo paslaugų užsakymą (sandorį) su automobilių parkavimo ir
kontrolės paslaugas šioje zonoje teikiančia UAB „STOVA“ (įmonės kodas 302299725, buveinės
adresas Rodūnios kelias 10, 02188 Vilnius) – t. y. sutinkate laikytis Taisyklėse aprašytos
automobilių parkavimo ir mokėjimo tvarkos bei, esant Taisyklėse aprašytiems pagrindams,
įsipareigojate sumokėti Taisyklių 6 punkte numatyto dydžio papildomą mokestį – baudą už šių
Taisyklių pažeidimą.
4. Automobilio stovėjimo šioje zonoje mokestis – 1,50 Eur (vienas euras, 50 centų) už vieną valandą.
Automobilių stovėjimo laikas apvalinamas valandų tikslumu ir yra mokamas.
5. Naudojimasis šia automobilių stovėjimo zona ir atsiskaitymas už automobilių parkavimo joje
paslaugas yra galimas asmenims, mokantiems už stovėjimą aikštelėje esančiame uniPark mokėjimo
automate – parkomate, arba naudojantiems uniPark mobilią programėle.
a. Atsiskaitymas Parkomate: apmokėjimas turi būti atliekamas nedelsiant tik pastačius
transporto priemonę, atsižvelgiant į numatomą jos stovėjimo trukmę aikštelėje. Atsiskaityti
galima 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 Eur ir 2 Eur nominalo monetomis arba banko kortele.
Parkomatas grąžos neduoda. Pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui, nedelsiant privaloma
papildomai sumokėti už pratęsiamą stovėjimą arba išvykti iš parkavimo aikštelės.
b. Atsiskaitymas uniPark mobiliąja programėle: mokėjimas turi būti atliekamas
neatsitraukus nuo automobilio. Užsakymas laikomas įregistruotu vairuotojui aktyvavus
užsakymo paslaugą. Paslaugos nutraukimas turi būti aktyvuotas vairuotojui įlipus į
automobilį prieš išvažiuojant. uniPark programėlę galite atsisiųsti nemokamai iš
internetinių parduotuvių Google play (skirta Android operacinei sistemai) ar App store
(skirta iOS operacinei sistemai). Atsisiuntę uniPark programėlę įveskite savo automobilio
valstybinį numerį, pasirinkite tinkamiausią mokėjimo būdą ir stovėjimo zoną „CUP,
MOKAMA ZONA“.
6. Nesumokėjus automobilio stovėjimo paslaugos mokesčio iš karto arba pavėlavus pratęsti
automobilio stovėjimo mokamoje zonoje laiką automobilio savininkas (išskyrus tuos atvejus, kai
jis įrodo, kad automobilį mokamoje automobilių stovėjimo zonoje pastatė kitas asmuo) yra
laikomas pažeidusiu Taisyklėse numatytą atsiskaitymo už paslaugas tvarką ir įsipareigoja sumokėti
15 (penkiolikos) Eur dydžio baudą ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo

Taisyklių 7 punkte nurodyto Taisyklių pažeidimo akto surašymo momento. Jeigu mokestis nebus
sumokėtas laiku, t.y. nuo Taisyklių 7 punkte nurodyto akto surašymo praėjo daugiau kaip 24
(dvidešimt keturios) valandos, jo išieškojimas, kartu su visa informacija, be atskiro pranešimo
priverstiniam išieškojimui vykdyti bus perduotas tretiesiems asmenims ir transporto priemonės
savininkui (valdytojui), bus skaičiuojama 15 (penkiolikos) Eur dydžio bauda, kuri laikoma
minimaliais UAB „STOVA“ nuostoliais, patirtais automobilio savininkui (valdytojui) pažeidus šias
Taisykles. Taisykles pažeidęs asmuo taip pat turės atlyginti ir kitas, su skolos išieškojimu susijusias
bei UAB „STOVA“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.
7. UAB „STOVA” vykdo nuolatinę Taisyklių laikymosi kontrolę – elektroninių įrankių pagalba
tikrina mokamoje automobilių stovėjimo zonoje realiu laiku pastatytų automobilių stovėjimo
paslaugų apmokėjimo Taisyklėse numatytais atsiskaitymo būdais faktą. Įgalioti UAB „STOVA“
asmenys fiksuoja automobilio savininko (valdytojo) padarytą Taisyklėse numatytos automobilio
parkavimo ir/arba mokėjimo tvarkos pažeidimą fotonuotraukose ir surašo Taisyklių pažeidimo
fiksavimo aktą, kuriame nurodo dėl Taisyklių pažeidimo mokėtinų mokesčių (Taisyklių 6 punkte
numatytos baudos) sumokėjimo rekvizitus. Pažeidimo aktas paliekamas automobilio savininkui
(valdytojui) matomoje automobilio išorės vietoje.
8. Jeigu bauda už Taisyklių pažeidimą nebus sumokėta šiose Taisyklėse nustatytu terminu, skolos ir
netesybų išieškojimas bus vykdomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Automobilio stovėjimo mokamoje automobilių stovėjimo zonoje paslaugos administravimo tikslu
UAB „STOVA“ tvarko Jūsų asmens duomenis (automobilio valstybinis numeris, Taisyklių
pažeidimo atveju užfiksuota automobilio fotonuotrauka ir kiti su paslaugos teikimu susiję tiesiogiai
arba netiesiogiai asmenį identifikuojantys duomenys). Daugiau informacijos apie vykdomą Jūsų
asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teises pateikiama www.unipark.lt tinklapyje
skelbiamose uniPark aikštelių ir zonų taisyklėse.
10. Automobilių parkavimo ir kontrolės paslaugas mokamoje automobilių stovėjimo zonoje teikianti
UAB „STOVA“ nėra materialiai atsakinga už šioje zonoje parkuojamų automobilių bei juose
esančių asmenų ir/arba turto saugumą.
11. Klientas atsako už aikštelės ir kito materialaus turto sugadinimą ir privalo pilnai atlyginti žalą.
12. Aikštelėje leidžiama statyti tik registruotas ir techniškai tvarkingas (neleidžiančias tepalų,
negadinančios aikštelės dangos ir pan.) transporto priemones.
13. Transporto priemonės statymas neįgaliesiems asmenims skiriamaisiais kelio ženklais išskirtose
vietose yra nemokamas. Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelę reikia palikti automobilio
viduje už priekinio stiklo ant prietaisų skydelio keleivio pusėje iš lauko gerai matomoje vietoje ta
puse, kurioje atspausdintas kortelės numeris ir galiojimo data. Neįgaliųjų asmenų automobilių
statymo kortelė nesuteikia teisės statyti automobilį automobilių stovėjimo vietose, pažymėtose
ženklu „Rezervuota“. Nepalikus neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelės matomoje
vietoje, nemokamas automobilio stovėjimas negalioja.

14. Apmokėjus mokestį už ne savo automobilio stovėjimą, pinigai nėra grąžinami.
15. Įrangos gedimas neatleidžia nuo atsakomybės sumokėti automobilių stovėjimo aikštelės mokesčio.
16. Įrangos gedimo atveju, prašome nedelsiant informuoti tel. nr. +370 700 77877.

