REGULAMIN USŁUGI „YANOSIK PARKING BY SKYCASH”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin Usługi Yanosik Parking by SkyCash („Regulamin”) określa zasady
wykonywania usługi płatniczej na rzecz Użytkowników Systemu SkyCash, posiadających
urządzenie Yanosik GT, w celu dokonywania opłat w Strefach Płatnego Parkowania w ramach
Usługi mobiParking oferowane przez SkyCash Poland SA za pomocą urządzenia Yanosik GT.

2.

Korzystającym z Usługi Yanosik Parking by SkyCash może być każdy użytkownik Systemu
SkyCash, który aktywował usługę na stronie www.yanosik.pl oraz, który zaakceptował niniejszy
Regulamin i Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash. Wyrażenia niezdefiniowane w niniejszym
Regulaminie mają znaczenia nadane im w Regulaminie Użytkownika Systemu SkyCash.
§2 DEFINICJE

1)

Gmina – jednostka samorządu terytorialnego, będąca Akceptantem płatności w ramach
Usługi mobiParking;

2)

Konto SkyCash - rachunek płatniczy prowadzony przez SkyCash w Systemie SkyCash, któremu
odpowiada bankowy rachunek ewidencyjny z przypisanym do niego indywidualnym dla każdego
Użytkownika wirtualnym numerem rachunku technicznego

3)

Strefa Płatnego Parkowania – miejsca, na których Gmina ustanowiła obowiązek wnoszenia
opłat za parkowanie Pojazdu oraz określiła stawki o płat za parkowanie Pojazdu; miejsca objęte
Strefami Płatnego Parkowania zarządzane są przez Gminy, dostępne za pomocą urządzenia
Yanosik GT w ramach Usługi Yanosik Parking by SkyCash;

4)

Pojazd – wyposażony w tablice rejestracyjne pojazd, którego postój w Strefie Płatnego
Parkowania jest odpłatny;

5)

Numer Rejestracyjny Pojazdu – zarejestrowany w Systemie SkyCash oraz systemie Yanosik
numer tablic rejestracyjnych Pojazdu, którego parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania będzie
objęte płatnościami w ramach Usługi mobiParking. Numer rejestracyjny Pojazdu jest przypisany
do Unikatowego Identyfikatora Użytkownika (numeru telefonicznego Użytkownika);

6)

Neptis SA – spółka oferująca usługę Yanosik;

7)

Identyfikator Parkingowy – identyfikator, umożliwiający
korzystaniu z usługi mobiParking, zgodny z wzorem
http://www.skycash.com/mobiparking/#/box-5;

8)

Usługa Yanosik Parking by SkyCash – sposób dokonywania opłaty za parkowanie i transfer
środków pieniężnych dokonywany przez Użytkowników za pomocą urządzenia Yanosik GT i za
pośrednictwem SkyCash, na rzecz danej Gminy z tytułu parkowania Pojazdów w miejscach
objętych Strefami Płatnego Parkowania;

9)

Kanał Komunikacji - zaszyfrowany sposób komunikacji Użytkownika z Kontem SkyCash, w
celu skorzystania z Usługi mobiParking wykonany za pośrednictwem urządzenia Yanosik GT;

identyfikację Pojazdu przy
dostępnym pod adresem

10) Umowa - zawierana z chwilą akceptacji Regulaminu na czas nieokreślony umowa ramowa o
Usługę mobiParking.
§3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI W RAMACH USŁUGI
„YANOSIK PARKING BY SKYCASH”
1.

Warunkiem dokonania płatności w Strefie Płatnego Parkowania w ramach Usługi Yanosik
Parking by SkyCash jest posiadanie przez Użytkownika na Koncie SkyCash, w chwili składania
Zlecenia Płatniczego, salda odpowiadającego co najmniej kwocie, na jaką opiewa Zlecenie
Płatnicze.

2.

Niezależnie
od
dokonywania
płatności
za
postój
Pojazdu
w
Strefie Płatnego Parkowania, Użytkownik zobowiązany do uiszczenia opłaty abonamentowej za
używanie urządzenia Yanosik GT w wysokości podanej w obowiązującej Tabeli Opłat stanowiącej
Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.

W celu uruchomienia możliwości korzystania z Usługi Yanosik Parking by SkyCash, Użytkownik
wprowadza żądane dane w systemie Yanosik do Systemu SkyCash za pośrednictwem
www.yanosik.pl Numer Rejestracyjny Pojazdu oraz numer telefonu Użytkownika. Po akceptacji
Regulaminu, Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash, wyrażeniu zgody na przekazanie przez
Neptis SA danych osobowych Użytkownika do SkyCash, Użytkownik otrzymuje na podany numer
telefonu kod w wiadomości SMS. Po wprowadzeniu w systemie Yanosik przekazanego przez
SkyCash kodu, następuje aktywacja usługi Yanosik Parking by SkyCash.

4.

Użytkownik ma prawo dokonania, zmiany w dedykowanym panelu yanosikparking.skycash.com
indywidualnych ustawień w zakresie Numeru Rejestracyjnego Pojazdu lub dodania kolejnych
Numerów Rejestracyjnych Pojazdu przypisanych do kolejnych urządzeń Yanosik GT.

5.

W celu zasilenia Konta SkyCash, Użytkownik dokonuje przelewu na wskazany, indywidualny
numer rachunku bankowego, dostępnego po zalogowaniu do panelu yanosikparking.skycash.com.
Użytkownik SkyCash inicjuje płatność w ramach Usługi Yanosik Parking by SkyCash poprzez
wybór Usługi na urządzeniu Yanosik GT. Użytkownik dokonuje płatności w ramach Usługi
Yanosik Parking by SkyCash na zasadach określonych w Regulaminie Użytkownika Systemu
SkyCash.

6.

Płatności w Usłudze mobiParking są realizowane w czasie uzgodnionym z Gminą, ze skutkiem
wobec Użytkownika w czasie rzeczywistym.

7.

Kwota pojedynczej płatności nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 500 euro,
ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu
zawarcia Umowy.

8.

Terminy uznania rachunku dostawcy Gminy kwotą transakcji płatniczej oraz udostępnienia
Gminie kwoty transakcji przez dostawcę odbiorcy określone w art. 54, art. 56 i art. 57
Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych nie mają zastosowania.

9.

Do rozliczania opłaty za parkowanie przyjmuje się czas parkowania podany w zwrotnych
komunikatach przesłanych do Użytkownika, który uruchomił płatność w Usłudze mobiParking, za
pośrednictwem Kanału Komunikacji.

10. Płatne parkowanie zaczyna się po wysłaniu z urządzenia Yanosik GT polecenia rozpoczęcia
parkowania właściwej dla danej Strefy Płatnego Parkowania i otrzymaniu zwrotnego komunikatu
(potwierdzenia) z Systemu SkyCash. Wysłanie polecenia rozpoczęcia parkowania upoważnia
SkyCash do pobrania środków z Konta SkyCash i przekazania ich Gminie tytułem opłaty za
parkowanie Pojazdu.
11. Płatne parkowanie kończy się:
1) na zlecenie Użytkownika z urządzenia Yanosik GT i po otrzymaniu zwrotnego
komunikatu (w momencie określonym w tym komunikacie) z Systemu SkyCash lub
2) automatycznie - w chwili wyczerpania środków na Koncie SkyCash, lub
3) automatycznie – w chwili zakończenia okresu objętego obowiązkiem wnoszenia
opłat za parkowanie na terenie danej Strefy Płatnego Parkowania (z wyłączeniem
zleceń parkowania czasowego lub za zdeklarowaną kwotę), lub
4) automatycznie – w przypadku parkowania czasowego, w chwili upływu czasu
parkowania, jeżeli parkowanie rozpoczęte zostało za pomocą komend określających
długość czasu parkowania.
12.

Płatne parkowanie rozpoczyna się automatycznie kolejnego dnia, objętego obowiązkiem
wnoszenia opłat za parkowanie na terenie Strefy Płatnego Parkowania:
1) po zleceniu przez Użytkownika, rozpoczęcia parkowania poza godzinami, w trakcie
których istnieje obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie, lub
2) po zleceniu przez Użytkownika, rozpoczęcia parkowania, w przypadku jeżeli do
zakończenia okresu płatnego parkowania w danym dniu pozostało mniej czasu niż

okres, za który pobrana została w wyniku wysłania polecenia minimalna opłata za
parkowanie;
3) po zleceniu przez Użytkownika, rozpoczęcia parkowania na określony czas
postoju, w przypadku, jeżeli do zakończenia okresu płatnego parkowania w danym
dniu pozostało mniej czasu niż okres, za który pobrana została opłata w wyniku
wysłania polecenia.
§4 STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
1. Zasady współpracy pomiędzy SkyCash, a Gminami są uregulowane w umowach zawartych przez
SkyCash z każdą z Gmin.
2. Stawki opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania są
wyznaczane przez Gminy i mogą ulegać zmianom.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Gminę, Użytkownik zwraca się z
reklamacją do Gminy, zgodnie z procedurą reklamacyjną obowiązującą w Gminie. W pozostałych
przypadkach, do składania reklamacji stosuje się zasady wynikające z Regulaminu Użytkownika
Systemu SkyCash.
4. Działające z upoważnienia Gminy służby miejskie uprawnione do kontroli zaparkowanych
Pojazdów mają możliwość sprawdzenia, czy opłata za korzystanie z miejsca płatnego
parkowania w Strefie Płatnego Parkowania została uiszczona za pośrednictwem Systemu
SkyCash. Kontrola odbywa się na podstawie Numeru Rejestracyjnego Pojazdu. Warunkiem
rozpoznania, że opłata za parkowanie Pojazdu została wniesiona za pośrednictwem Systemu
SkyCash jest wyposażenie Pojazdu w Identyfikator Parkingowy lub informację umieszczoną w
Pojeździe o korzystaniu z Usługi mobiParking zgodnie z ust. 5 poniżej.
5. Użytkownik powinien umieścić Identyfikator Parkingowy albo w formie naklejki (umieszczonej w
prawym dolnym rogu przedniej szyby Pojazdu), albo umieścić za szybą Pojazdu wydruk
Identyfikatora Parkingowego lub kartkę z napisem „mobiParking”. Identyfikator Parkingowy musi
być umieszczony w taki sposób, aby był widoczny z zewnątrz Pojazdu.
6. Stawki opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania wynikają z aktualnej treści
uchwał podjętych przez Gminę.
7. W przypadku braku możliwości wniesienia opłaty za parkowanie przy pomocy Systemu
Yanosik Parking by SkyCash Użytkownik jest zobowiązany użyć innej dostępnej w danej Strefie
Płatnego Parkowania metody uiszczenia opłaty za parkowanie. Brak możliwości wniesienia opłaty za
parkowanie przy pomocy Systemu Yanosik Parking by SkyCash z jakichkolwiek przyczyn (w tym
leżących po stronie Neptis lub SkyCash) nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wnoszenia opłat za
parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.
8. SkyCash zastrzega sobie prawo zakończenia udostępniania Usługi mobiParking w całości lub w
odniesieniu do poszczególnych Stref Płatnego Parkowania, w szczególności w przypadku
rozwiązania umowy lub umów łączących SkyCash z Gminami zarządzającymi Strefami Płatnego
Parkowania lub z innym odpowiednim podmiotem.
§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKYCASH
SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia
Płatniczego, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego jest skutkiem
działania lub zaniechania Użytkownika lub Gminy.
§6 ZMIANA REGULAMINU
1. SkyCash zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
2. Zmiana Regulaminu nie może wpływać na sposób wykonania wydanych już Zleceń Płatniczych.
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Korzystanie z usługi Yanosik Parking by SkyCash jest płatne i wynosi 2 zł + Vat za każdy
rozpoczęty miesiąc korzystania z usługi.

2.

Prawem właściwym dla stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikiem a SkyCash jest prawo
polskie.

3.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

