
„SAURIDA“ TRANSPORTO STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ TAISYKLĖS 

1. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė yra PRIVATI TERITORIJA. 

2. Šios taisyklės reglamentuoja transporto priemonių statymą ir įpareigoja visus asmenis (transporto priemonių 

valdytojus ir savininkus), statančius transporto priemones stovėjimo aikštelėje. Laikoma, kad transporto 

priemonių valdytojai ir savininkai, statantys transporto priemones stovėjimo aikštelėje, yra susipažinę su 

šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. 

3. Transporto priemonių stovėjimas Degalinės aikštelėje ir/ar atskirai skirtoje Degalinės teritorijoje (žr. 

taisyklių 14 punktą)  yra mokamas. Už suteikiamas transporto priemonių stovėjimo paslaugas privaloma 

sumokėti iš anksto. Transporto priemonių stovėjimui Degalinės aikštele ir/ar atskirai skirta Degalinės teritorija 

(žr. taisyklių 14 punktą) galima naudotis visą parą. 

4. Pastačius transporto priemonę ir atsižvelgiant į numatomą jos stovėjimo trukmę, apmokėjimas turi būti 

atliekamas nedelsiant Degalinės kasoje. 

5. Transporto priemonių valdytojai ir savininkai patys atsako už stovėjimo aikštelėje pastatytų transporto 

priemonių saugumą. Degalinės ir Aikštelės valdytojas, nėra materialiai atsakingas už stovėjimo aikštelėje 

stovinčios transporto priemonės saugojimą ir/ar saugumą ir/ar žalą, padarytą šioms transporto priemonėms, 

įskaitant trečiųjų asmenų veiksmus. 

6. Sumokėjus nustatyto dydžio mokestį už transporto priemonės stovėjimą, mokėjimo kvitas, įrodantis 

atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, turi būti padėtas matomoje vietoje ant transporto priemonės prietaisų skydelio 

už priekinio stiklo, kad iš lauko būtų įmanoma identifikuoti mokėjimo kvite nurodytą informaciją. 

7. Jei neįmanoma nustatyti atsiskaitymo už suteiktas transporto priemonės stovėjimo paslaugas fakto, laikoma, 

kad stovėjimo aikštelės taisyklės yra pažeistos. Transporto priemonės savininkas (valdytojas), pastatydamas 

transporto priemonę stovėjimo aikštelėje, patvirtina, jog tokiu stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimo atveju, 

sutinka sumokėti už faktiškai jam suteiktas paslaugas (naudojimosi stovėjimo aikštele laiką). 

8. Transporto priemonių savininkai (valdytojai), nesutinkantys su užfiksuotu stovėjimo aikštelės taisyklių 

pažeidimo faktu, gali kreiptis į Degalinės valdytoją, tel. +370 682 11757 arba el. paštu: info@saurida.lt.  

9. Vartotojų ginčus neteismine tvarka taip pat sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas 

Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. +370 5 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt). 

10. Transporto priemonių stovėjimo aikštelėje leidžiama statyti tik registruotas ir techniškai tvarkingas 

(neleidžiančias tepalų, nebraižančias Aikštelės dangos ir pan.) transporto priemones. 

11. Aikštelėje draudžiama palikti stovėti transporto priemonę tokiu būdu, jog būtų apsunkintas 

įvažiavimas/išvažiavimas iš Aikštelės ir/ar Degalinės teritorijos, blokuoti specialių transporto priemonių 

privažiavimą prie šiukšlių konteinerių bei užstatyti kitas transporto priemones ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti 

į transporto priemonių stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos.  

12. Aikštelėje draudžiama šiukšlinti, vartoti alkoholinius gėrimus, kelti triukšmą ar trukdyti kitiems asmenims, 

taip pat gadinti, išmontuoti ar kitaip keisti visą Aikštelėje ir/ar Degalinės teritorijoje sumontuotą įrangą, prietaisus 

bei remontuoti, plauti transporto priemones ir pan.  
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13. Be Degalinės ir Aikštelės valdytojo išankstinio sutikimo draudžiama Aikštelėje palikti transporto priemonę, 

įvairiomis formomis ar būdais reklamuojančią prekes ar paslaugas, išskyrus atvejus, kai klientas, valdantis tokią 

transporto priemonę, atvyksta pirkti į Degalinę  degalus, kitas prekes ir/ar paslaugas.   

14. Sunkiojo transporto priemones, dujovėžius, chemines ir/ar sprogstamas medžiagas gabenančias transporto 

priemones, eismo įvykių metu sugadintas transporto priemones, galima palikti stovėjimui tik atskirai skirtoje 

Degalinės teritorijoje, tokių transporto priemonių stovėjimui gavus išankstinį Degalinės ir Aikštelės valdytojo 

leidimą/sutikimą.  

 

 


