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REGULAMIN MOBIPARKING W SYSTEMIE SKYCASH DLA UŻYTKOWNIKÓW ORLEN FLOTA  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin mobiParking w Systemie SkyCash dla Użytkowników ORLEN Flota 

(dalej: Regulamin) określa zasady realizacji operacji parkowania w Strefach Płatnego 
Parkowania w ramach Portalu ORLEN Flota.  

2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu usługi Webserwisu dla 
Użytkownika Orlen Flota oraz Regulaminu Aplikacji SkyCash.  

3. Korzystającym z systemu mobiParking może być każdy Użytkownik Orlen Flota, który 
zaakceptował Regulamin Aplikacji SkyCash, Regulamin Webserwisu dla Użytkowników 
Orlen Flota oraz niniejszy Regulamin. 

4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu Webserwisu dla Użytkowników Orlen Flota oraz Regulamin Aplikacji 
SkyCash, w szczególności w zakresie Rejestracji, korzystania z Portalu ORLEN Flota, 
zgłoszeń i reklamacji, a także definicji wskazanych w Regulaminie Webserwisu dla 
Użytkowników Orlen Flota, a niezawartych w niniejszym Regulaminie.  

5. Konto Użytkownika ORLEN Flota umożliwia zalogowanie się zarówno w Aplikacji SkyCash 
jak i dedykowanej aplikacji mobiParking. 

§ 2. ZASADY DOKONYWANIA OPERACJI W STREFACH PŁATNEGO PARKOWANIA 

 
1. Użytkownik SkyCash inicjuje płatność w ramach systemu mobiParking za pośrednictwem 

SMS lub poprzez  wybór dostępnego w aplikacji mobiParking lub Aplikacji SkyCash 
miasta, sposobu parkowania danego pojazdu i wybór strefy, o ile jest wymagana.  

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

3. Zasady współpracy pomiędzy SkyCash, a Gminami są uregulowane w odrębnych 
umowach. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Gminę, Użytkownika 
ORLEN Flota zwraca się z reklamacją do Gminy, zgodnie z procedurą reklamacyjną 
obowiązującą w Gminie. 

5. 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. 

6. Użytkownik powinien umieścić Identyfikator Parkingowy albo w formie naklejki 
(umieszczonej w prawym dolnym rogu przedniej szyby Pojazdu), albo w formie wydruku 
zgodnego ze wzorem wskazanym na stronie https://www.skycash.com/parkowanie-
przez-telefon/. Identyfikator musi być umieszczony w taki sposób, aby był w całości 
widoczny z zewnątrz Pojazdu. 
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7. Stawki opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania wynikają z aktualnej treści 
uchwał podjętych przez Gminę. 

8. SkyCash zastrzega sobie prawo zakończenia udostępniania systemu 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 (lista miast, w 
których można korzystać z systemu mobiParking opublikowana jest na stronie 
internetowej SkyCash w zakładce „Parkowanie”).    

 

§ 3.  STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 

 

1. ORLEN i SkyCash nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości w działalności 

Gminy, w szczególności za zgodność z prawem pobieranych Opłat za korzystanie ze Strefy 

Płatnego Parkowania. 

2. Działające z upoważnienia Gminy służby miejskie uprawnione do kontroli zaparkowanych 

Pojazdów mają możliwość sprawdzenia czy Opłaty za korzystanie z miejsca płatnego 

parkowania w Strefie Płatnego Parkowania są traktowane jako opłacone. Kontrola 

odbywa się na podstawie Numeru Rejestracyjnego Pojazdu, pod warunkiem 

wyposażenia Pojazdu w Identyfikator Parkingowy. 

3. Stawki Opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania wynikają z aktualnej treści 

uchwał podjętych przez Gminę.  

4. Kwota pojedynczego Zlecenia nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 

500,00 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski obowiązującego w dniu dokonania Opłaty. 

5. Do rozliczania Opłaty za parkowanie przyjmuje się czas parkowania podany w zwrotnych 

komunikatach przesłanych do Użytkownika ORLEN Flota lub Pełnomocnika, który wydał 

Zlecenie, za pośrednictwem Kanału Komunikacji. 

6. Płatne parkowanie zaczyna się po wysłaniu komendy rozpoczynającej parkowanie 

właściwej dla danej Strefy Parkowania  i otrzymaniu zwrotnego komunikatu od SkyCash. 

Aktualne komendy są opublikowane na stronie SkyCash w sekcji „Parkowanie”.  

7. Płatne parkowanie kończy się:  

a. na zlecenie Użytkownika ORLEN Flota i po otrzymaniu zwrotnego komunikatu 

(w momencie określonym w tym komunikacie) od SkyCash lub  

b. automatycznie – w chwili zakończenia okresu objętego obowiązkiem wnoszenia 

Opłat za parkowanie na terenie danej Strefy Płatnego Parkowania (z 

wyłączeniem zleceń parkowania czasowego) lub  

c. automatycznie – w przypadku parkowania czasowego, w chwili upływu czasu 

parkowania, jeżeli parkowanie rozpoczęte zostało za pomocą komend 

określających długość czasu parkowania, o których mowa w ust. 6.  

8. Płatne parkowanie rozpoczyna się automatycznie kolejnego dnia, objętego 

obowiązkiem wnoszenia Opłat za parkowanie na terenie Strefy Płatnego Parkowania:  
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a. po Zleceniu przez Użytkownika ORLEN Flota, rozpoczęcia parkowania zgodnie z  

opisem umieszczonym na stronie SkyCash w sekcji „Parkowanie”, poza 

godzinami, w trakcie których istnieje obowiązek wnoszenia Opłat za 

parkowanie lub 

b. po Zleceniu przez Użytkownika ORLEN Flota, rozpoczęcia parkowania zgodnie z 

opisem umieszczonym na stronie SkyCash w sekcji „Parkowanie”, w przypadku, 

jeżeli w wyniku wysłania komendy minimalna Opłata za parkowanie zapewnia 

okres parkowania przekraczający czas pozostały do zakończenia okresu 

płatnego parkowania w danym dniu, 

c.  po Zleceniu przez Użytkownika ORLEN Flota, rozpoczęcia parkowania na 

określony czas postoju zgodnie z opisem umieszczonym na stronie SkyCash w 

sekcji „Parkowanie”, w przypadku, jeżeli do zakończenia okresu płatnego 

parkowania w danym dniu pozostało mniej czasu niż okres, za który w wyniku 

wysłania komendy, Użytkownik ORLEN Flota ma zapewniony okres parkowania.  

9. W przypadku braku możliwości uruchomienia Systemu mobiParking, z jakiejkolwiek 

przyczyny, Użytkownik ORLEN Flota jest zobowiązany do użycia innej dostępnej w 

danej Strefie Płatnego Parkowania metody uiszczenia Opłaty za parkowanie. Brak 

możliwości skorzystania z Systemu mobiParking z jakichkolwiek przyczyn (w tym 

leżących po stronie ORLEN lub SkyCash) nie zwalnia (w tym Użytkowników ORLEN 

Flota, którym ORLEN udostępni System mobiParking) z obowiązku wnoszenia Opłat za 

parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Za szkody spowodowane nieuiszczeniem 

przez Użytkowników ORLEN Flota, którym ORLEN udostępni System mobiParking 

Opłaty za parkowanie ORLEN oraz SkyCash nie ponoszą odpowiedzialności. Nie 

dotyczy to sytuacji, kiedy nieuiszczenie Opłaty przez Użytkowników ORLEN Flota, 

zostało spowodowane awarią, która nie była Użytkownikowi ORLEN Flota wiadoma. 

 

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA 

 
1. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Zlecenia, jeżeli wynikło ono ze stanów i zdarzeń od SkyCash niezależnych, na których 
wystąpienie nie miał wpływu i w których skutkom nie mógł przy dołożeniu należytej 
staranności zapobiec. 

2. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze wskazania przez Gminę lub 
Użytkownika ORLEN Flota niewłaściwych danych związanych z systemem mobiParking.  

 

§ 5. ZMIANA REGULAMINU 

 
1. SkyCash zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 
2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje zgodnie z zasadami wskazanymi w 

Regulaminie Webserwisu Orlen Flota.  
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3. Zmiana Regulaminu nie może wpływać na sposób wykonania wydanych już Zleceń.  

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikiem a SkyCash jest 

prawo polskie. 
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.  
 
 
 
 


