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MOKĖJIMO TVARKA / PAYMENT ORDER
Aikštelė mokama / Parking lot is charged 24/7

2h

Nemokamai per parąUNP000
Free of charge during the day
Stovėjimų laikas sumuojamas.
Parking time is summed up.

UN

1€

00

UNP000

Kiekviena papildoma valanda
Every additional
hour
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ATSISKAITYMO BŪDAI / PAYMENT METHODS
uniPark
programėlė
uniPark mobile
application

Kasoje (grynieji
ir banko kortelė)
Pay station (cash
and bank card)

Pagal sutartį su
uniPark
Agreement with
uniPark

Už automobilio stovėjimą apmokėkite prieš išvažiuojant. Po apmokėjimo išvažiuoti iš aikštelės skirta 15 min.
Pay for parking before leaving. After you paid, you have 15 minutes to leave the parking area.
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AIKŠTELĖS TAISYKLĖS

Prieš naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštele privalote perskaityti šias taisykles (toliau – Taisyklės) ir jų laikytis.
Šios Taisyklės yra pateikiamos Jums susipažinti įvažiavus į uždarą barjeru ribojamą automobilių
stovėjimo aikštelę ir laikomos viešąja oferta konkliudentiniais veiksmais sudaryti atlygintinų paslaugų sandorį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.71 str. 2 d.).
Pastatydami automobilius šioje automobilių stovėjimo aikštelėje, išreiškiate valią sudaryti automobilių stovėjimo paslaugų užsakymą (sandorį) su automobilių parkavimo ir kontrolės paslaugas šioje zonoje teikiančia UAB „STOVA“ (įmonės kodas 302299725, buveinės adresas Ozo g. 10A,
08200 Vilnius) – t. y. sutinkate laikytis Taisyklėse aprašytos automobilių aikštelės naudojimo ir
mokėjimo už paslaugas tvarkos.
Automobiliai privalo būti parkuojami, vadovaujantis automobilių stovėjimo aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis.
Atsiskaitymas už paslaugą galimas:
•
uniPark mobiliąja programėle;
•
kasoje;
•
pagal Jūsų ir UAB „STOVA“ sudarytą rašytinę parkavimo paslaugų sutartį.
Apmokėjus mokestį už ne savo automobilio stovėjimą, pinigai nėra grąžinami.
Automobilių parkavimo ir kontrolės paslaugas automobilių stovėjimo aikštelėje teikianti UAB
„STOVA“ nėra materialiai atsakinga už šioje aikštelėje parkuojamų automobilių bei juose esančių
asmenų ir/arba turto saugumą.
Klientas atsako už aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą.
Klientui pažeidus šias taisykles, UAB „STOVA” turi teisę reikalauti dėl pažeidimo susidariusių nuostolių atlyginimo.
Už automobilio stovėjimo paslaugos mokesčio sumokėjimą atsakingas automobilio savininkas,
išskyrus tuos atvejus, kai jis įrodo, kad transporto priemonę aikštelėje pastatė kitas asmuo.
Automobilio stovėjimo automobilių stovėjimo aikštelėje paslaugos administravimo tikslu UAB
„STOVA“ tvarko Jūsų asmens duomenis (automobilio valstybinis numeris, automobilio valstybinio numerio fotonuotrauka, aikštelėje vykdomo vaizdo stebėjimo duomenys 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 aikštelių taisyklėse.
Įrangos gedimo atveju ar iškilus kitiems nesklandumams, nedelsiant kreipkitės pagalbos tel.
(24/7) +370 700 77877.
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RULES OF THE PARKING LOT

Before using the paid car parking area, please read and follow these rules (hereinafter referred to as
Rules).
These Rules are intended to acquaint you with road signs in the paid car parking area and are considered to be a public offer for concluding a transaction for reimbursable services by a conclusive
action (art. 1.71 (2) of the Civil Code of the Republic of Lithuania).
By parking vehicles in this paid car parking area, you express the will to conclude an order (transaction) for parking with the provider of parking and control services in this area – UAB STOVA (company code 302299725, registered address: Ozo st. 10A, LT-08200 Vilnius), i.e. you agree to comply with
the parking and payment procedure, described in the Rules.
Vehicles shall be parked in accordance with the marking of paid car parking area and road traffic
rules.
Accepted means of payment for the services:
•
uniPark mobile application;
•
paystation;
•
By signed parking services agreement with UAB STOVA.
Payment for the parking of the vehicle that is not yours is not refundable.
UAB STOVA, providing parking and control services in the paid car parking area, is not materially
responsible for the security of the vehicles or persons/things that are in the vehicles, parked in this
area.
The customer is responsible for the damage made to the parking lot and other tangible property
and is liable for such damage in full.
If customer violates these rules, UAB STOVA has the right to demand compensation for damages
caused by violating the rules.
Car owner is responsible for paying the parking fee, except when it is proven that other person
parked the car.
In the paid car parking area, for the purpose of administration of parking service, UAB STOVA processes your personal data (vehicle registration number, a photograph of the vehicle taken in the
event of Rules violation and other service provision-related data, which can directly or indirectly
identify the person). More information on the processing of your personal data and the rights of
data subject is available in the uniPark parking lot rules published on the website www.unipark.lt.
In case there is a problem, call (24/7) +370 700 77877 immediately.

