
„Charge it on“ naudojimosi taisyklės 
 
Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. 
 
 „Charge it on“ programinės įrangos (toliau – Programinė įranga) naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja elektromobilių 
įkrovimo paslaugas (toliau – Paslaugos) teikiančios bendrovės UAB Energijos sprendimų centras, juridinio asmens kodas 304178932, 
registruotos buveinės adresas P. Lukšio g. 1, 08221 Vilnius (toliau – Bendrovė) ir Programinės įrangos naudotojo (toliau – Klientas) 
santykius. Terminas „Klientas“ apima tiek fizinius, tiek juridinius asmenis. 
 
Klientai, naudodamiesi Programine įranga bei Bendrovės teikiamomis Paslaugomis patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis 
bei sutinka, kad informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas ir (ar) kitoks jos tvarkymas Programinėje įrangoje yra būtinas 
Bendrovei tam, kad ji galėtų užtikrinti Paslaugų teikimą Klientams bei valdyti Programinę įrangą.  
 
Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, jas paskelbdama Svetainėje ir apie tai pranešdama Klientui prisijungus prie Programinės 
įrangos. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos ir Kliento susipažinimo su Taisyklių pakeitimu dienos. Klientas, 
nesusipažinęs su nauja Taisyklių redakcija, negali naudotis Programine įranga. 
 
1. Prisijungimas prie Paslaugų ir apmokėjimas už Paslaugas 
Klientui Paslaugos pradedamos teikti šiam Programinėje įrangoje susikūrus paskyrą. Klientui paskyroje pateikus savo banko  kortelės 
duomenis laikoma, kad Kliento tapatybė yra nustatyta. 
 
Bendrovė už Paslaugas taiko Programinėje įrangoje nurodytą mokestį, kurį Klientas apmoka Programinės įrangos arba RFID rakto 
pagalba. Mokėjimas už Paslaugas automatiškas nuskaitomas nuo Kliento sąskaitos po kiekvieno įkrovimo. Klientas taip pat turi galimybę 
sumokėti už Paslaugas, pateikdamas savo banko kortelės duomenis prieš kiekvieną įkrovimą. 

 
 
2. RFID rakto užsakymas ir naudojimo sąlygos 
Klientas gali gauti prieigą prie į tinklą įtrauktų stotelių, kurių naudojimuisi būtina registracija bei atsiskaityti už krovimąsi tose stotelėse, 
kuriose ši paslauga yra apmokestinama, ne tik per Programinę įrangą, bet ir Bendrovės išduotu RFID raktu. Klientas gali užsisakyti RFID 
raktą el. paštu info@chargeiton.lt atsiųsdamas žodį „NORIU“ ir nurodydamas savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį. Bendrovė 
gali keisti RFID raktų išdavimo sąlygas ir kainodarą. 
 
Bendrovė neatsako už RFID rakto praradimą ir (ar) neteisėtą panaudojimą ir bet kokius nuostolius ar Kliento patirtą žalą dėl RFID rakto 
praradimo ir (ar) neteisėto panaudojimo. Praradus RFID raktą, Klientas įsipareigoja apie tai pranešti Bendrovei nedelsiant, tačiau ne vėliau 
kaip per 24 valandas nuo įvykio. Apie įvykį Klientas gali pranešti elektroniniu paštu: info@chargeiton.lt arba telefonu: +370 612 55515. 
Gavus Kliento pranešimą apie prarastą RFID raktą, prarastas RFID raktas bus už blokuotas per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo 
dienos. 
 
3. Paslaugų atsisakymas 
Klientai turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti Bendrovės teikiamų Paslaugų, panaikindamas savo paskyrą Programinėje įrangoje. Klientas 
taip gali atsisakyti Paslaugų kreipdamasis į Bendrovę el. paštu , paskambindamas į klientų aptarnavimo skyrių elektroniniu paštu 
info@chargeiton.lt arba pateikdamas laisvos formos Paslaugos atsisakymo prašymą paštu adresu: P. Lukšio g. 1, 08221 Vilnius. Klientas 
kreipdamasis į Bendrovę dėl Paslaugų atsisakymo privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir, jeigu jo Programinės įrangos paskyroje yra 
nurodyta, telefono numerį bei el. pašto adresą, kartu nedviprasmiškai patvirtindamas sprendimą dėl Paslaugų atsisakymo. 
 
4. Kliento prievolės ir įsipareigojimai 
Klientas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei su įkrovimo stotelių naudojimosi taisyklėmis pateikiamomis Programinėje įrangoje 
(jos yra pateikiamos paspaudus ant pasirinktos įkrovimo stotelės) prieš pradėdamas naudotis Paslaugomis bei jų laikytis. Klientas privalo 
užtikrinti, kad elektromobilio įkrovimas būtų pradėtas ir užbaigtas tinkamai. Kad įsitikintų, ar įkrovimas prasidėjo, Klientas turi sekti 
informaciją įkrovimo stotelės ekrane bei Programinėje įrangoje. 
 
Visus klausimus ir ginčus susijusius su kelių eismo taisyklių pažeidimais (įskaitant automobilių stovėjimo taisykles) sprendžia Klientas ir 
policijos pareigūnas, automobilių stovėjimo paslaugų bendrovė ar savivaldybė. 
 
5. Bendrosios sąlygos ir nuostatos 

 Atsakomybė už asmeninį slaptažodį 
Kai Klientas registruojasi Programinėje įrangoje, kad galėtų naudotis Paslaugomis, Bendrovė į Kliento užregistruotą el. pašto adresą 
atsiunčia naudotojo vardą ir slaptažodį. Naudotojo vardas ir slaptažodis naudojami prisijungti prie Programinės įrangos. Klientas privalo 
užtikrinti slaptažodžio slaptumą, niekur jo neužrašinėti ir neatskleisti trečiosioms šalims, taip pat nenaudoti šio slaptažodžio tokiu būdu, 
kuris leistų kitiems gauti prieigą prie asmeninės Kliento informacijos. Klientas privalo nedelsdamas pranešti Bendrovės klientų aptarnavimo 
skyriui elektroniniu paštu info@chargeiton.lt, jeigu pagrįstai mano, kad pašaliniai asmenys gavo prieigą arba sužinojo slaptažodį. 
 

 Neteisėtas pasinaudojimas paslauga 
Klientas atsakingas už bet kokį neteisėtą naudojimąsi Paslaugomis. Jeigu Klientas mano, kad jo Programinės įrangos paskyra 
pasinaudojo pašalinis asmuo arba kad jo paskyra buvo pasinaudota neteisėtu būdu, Klientas privalo nedelsdamas apie tai pranešti 
Bendrovei elektroniniu paštu info@chargeiton.lt arba telefonu: +370 612 55515. 
 

 Bendrovė turi teisę bet kada iš anksto neinformavusi sustabdyti arba nutraukti Paslaugų teikimą. 
 
 
6. Asmens duomenų tvarkymas (šios dalies nuostatos taikomos tik Klientams- fiziniams asmenims) 

6.1. Bendrovė tvarko Kliento asmens duomenis Paslaugų teikimo Klientui bei Programinės įrangos valdymo tikslais. 

6.2. Aukščiau nurodytais tikslais Bendrovė tvarko šiuos Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (adresą, 

el. pašto adresą, telefono numerį), Kliento prisijungimo prie Programinės įrangos duomenis, banko kortelės numerį (Kliento 
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identifikavimui ir (ar) apmokėjimui už Paslaugas), laiko juostą, automobilio valstybinius numerius, RFID kortelės numerį, 

sisteminis numerį ir kitus duomenis, susijusius su Paslaugos teikimu Vartotojui. 

6.3. Bendrovė taip pat gali tvarkyti Kliento kontaktinius asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Klientas išreiškia atskirą 

sutikimą raštu. 

6.4. Klientas, susisiekęs su Bendrove raštu, ir Bendrovei nustačius Kliento tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų 

teises:  

a) susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis; 

b) reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;  

c) prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai 

atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;  

d) gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio 

skaitomu formatu;  

e) prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų 

reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip 

tvarkomi;  

f) apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar 

asmuo turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti; 

g) tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant 

poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui; 

h) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

6.5. Bendrovė, siekdama užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimo sąlygų vykdymą, turi teisę perduoti Kliento asmens duomenis 

Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems klientų aptarnavimo, programinės 

įrangos priežiūros, apskaitos, įsiskolinimų administravimo ir kitas paslaugas.  

6.6. Bendrovė taip pat gali pateikti Kliento asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros 

institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises arba Bendrovės klientų, 

darbuotojų ir turto saugumą. 

6.7. Bendrovė tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi 

teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 

6.8.  Klientas patvirtina, kad jo (jos) pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių 

duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Klientas pateikė Bendrovei per neapdairumą. 

6.9.  Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės internetinėje svetainėje: 

www.chargeiton.lt  

 
7. Atsakomybė ir Bendrovės atsakomybės apribojimas 
Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Paslaugų teikimo, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo 
sklandesnį Paslaugų teikimą. Bendrovė visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų Paslaugų teikimo sutrikimų. 
Bendrovė taip pat neatsako už elektromobilių įkrovimo stotelių laikinus gedimus, atvejus kuomet neveikia mobiliojo ryšio  tinklas arba 
susijusios funkcijos bei Paslaugų teikimo sustabdymą dėl priežasčių, kurios pasirodė esą neteisingos, bet Bendrovė sustabdymo metu 
pagrįstai manė, kad buvo pagrindas imtis veiksmų. Bendrovė neatsako už jokius Kliento nuostolius, jeigu nuostoliai buvo patirti dėl teisės 
aktų ir standartų neatitinkančios Kliento įrangos, taip pat neatlyginami nuostoliai, kurie atsirado ne dėl Bendrovės tyčios ar didelio 
neatsargumo. 
 
Bendrovė nekompensuoja jokių nuostolių ar žalos, patirtų kitomis aplinkybėmis. Bendrovė nėra atsakinga Klientui už netiesioginius 
nuostolius, tokius kaip pajamų praradimas arba žala, padaryta Kliento ir trečiųjų šalių ryšiams. 
 
8. Ginčai 
Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Bendrovės ir Kliento kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų  keliu. Šalims 
neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose. 
 
9. Kita 
Bendrovė, kaip Programinės įrangos valdytojas, turi išimtinę Programinės įrangos licenciją. Visos teisės į Programinę įrangą ir joje 
esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Programinėje įrangoje esantis turinys ir kitokia 
tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio 
raštiško Bendrovės sutikimo. 
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