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PUNANE 61A PARKLA PARKIMISTINGIMUSED  

 

1. Medicum Varahaldus OÜ (edaspidi „parkimise korraldaja“) ja sõidukijuhi vahel sõlmitakse 

võlaõigusseaduses sätestatud korras tüüptingimustel parkimiskoha üürileping (edaspidi 

„parkimisleping“). Parkimise korraldaja väljendab parkimistingimuste avaldamisega parkimislepingu 

sõlmimise pakkumuse. Sõiduki parklasse sisenemisega loetakse, et sõidukijuht on parkimistingimustega 

nõustunud ja parkimislepingu sõlminud. 

 

2. Parkimise korraldajal on õigus eeldada, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja on sõiduki juhiks ja 

parkimislepingu pooleks. 

   

3.  Medicum Varahaldus OÜ hallatav parkla on tasuline valveta parkla.  

  

4. Sõiduki kasutaja on kohustatud parkimise korraldajale parkimiskoha kasutamise eest tasuma parkimistasu 

või omama antud parkimisalal parkimisõigust andvat parkimisluba olenemata nädalapäevast ja/või 

kellaajast. 

 

5. Parkimisloa saamiseks tuleb täita parkimisloa taotlus (Lisa 1). Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata 

e-posti aadressile parkimine@medicum.ee, paberkandjal allkirjastatud taotlus edastada posti teel või 

käsipostiga aadressile Medicum Varahaldus OÜ, Punane 61, 13619 Tallinn.  

Sõiduki vahetusel tuleb esitada uus taotlus. 
 

6. Taotluse alusel edastab raamatupidamine parkimise ettemaksuarve. Peale arve tasumist edastatakse 

taotlejale parkla tõkkepuu avamiseks ja parklasse sisenemiseks vajalikud telefoninumbrid.  

 

7. Parkimise eest tasumine toimub igakuiselt arve alusel. Arve järgneva kuu eest väljastatakse 15. kuupäeval. 

Parkimistasu suurus ja maksetähtaeg on märgitud arvel.  

 

8. Parkimislepingu lõpetamisel ettemakstud parkimistasu ei tagastata. 

 

9. Parklas on lubatud parkida ainult normaalmõõtmetes omal jõul liikuvat  registreeritud sõidukit, mis on 

ohutu ja millest ei lähtu ümbritsevale keskkonnale negatiivseid mõjutusi. 

 

10. Parklas parkimine ja liiklemine toimub sõidukijuhi omal vastutusel. Parkimise korraldaja ei vastuta 

parkimise ajal ja parklas liiklemise käigus sõidukile Sõiduki kasutaja enda või kolmandate isikute tekitatud 

kahju eest. 

 

11. Sõidukijuht peab parklat ja parkimiskohta kasutama heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele, s.o 

sõiduki parkimiseks. Parkimine on lubatud ainult vastavalt tähistatud alal kooskõlas parklas paigaldatud 

viitade, märkide ja parkimise korraldaja juhistega.  

 

12. Parkimine invakohtadel on lubatud ainult puudega inimese sõiduki parkimiskaardi olemasolul paigutatuna 

sõiduki armatuurlauale nähtavale kohale. 

 

13. Parkimise korraldajal on õigus teisaldada sõiduk sõidukijuhi vastutusel ja kulul juhul, kui sõiduki parkimisel 

on rikutud parkimistingimusi või kui sõiduk on pargitud selliselt, et tekib või võib tekkida oluline kahju või 

sõiduk takistab teisi parkla kasutajaid või liiklust või õigusaktides sätestatud juhtudel. 
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14. Parkimistingimuste rikkumisel on parkimise korraldajal õigus kuni parkimistasu ja muude sarnaste tasude 

ning sõiduki parklast eemaldamise kulude tasumiseni sõidukit sõidukijuhi vastutusel ja kulul kinni pidada 

(sh lukustada sõiduki ratas). Eelnimetatud sõiduki kinnipidamise õigus on parkimise korraldajal ka juhul, 

kui sõidukiga on eelnevalt parkimistingimusi rikutud ja sellega seoses parkimise korraldaja ees täitmata 

kohustusi (sh parkimistasu maksmise kohustus täitmata).  

 

15. Parkimise korraldaja töötleb parkimise korraldajale sõiduki parkimisega sõiduki kasutaja poolt esitatud 

andmeid (nt sõiduki registreerimisnumber; mobiilinumber, millelt on alustatud sõiduki parkimist jne) 

kehtivate õigusaktide nõuete kohaselt parkimislepingu täitmise ja selle täitmise tagamise eesmärgil. 

 

16. Kui sõidukijuht pargib sõiduki või liikleb parklas eirates käesolevates parkimistingimustes ettenähtud 

korda, on parkimise korraldajal õigus määrata sõidukijuhile ja sõidukijuhil on kohustus maksta 

parkimistingimuste rikkumise eest leppetrahvi summas kuni 50 eurot. 

 

17. Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvi nõudest esitada uue 

leppetrahvinõude. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist. 

 

18. Parkimise korraldajal on õigus loovutada parkimislepingust tulenevad nõuded inkassoteenust osutavale 

isikule ning pöörduda nõudega maakohtusse. 

 

19. Teavet parkimistingimuste, parkimistasude ja muude tasude ning teisaldatud või kinni peetud sõidukite 

kohta saab telefonil: +372 524 9033. 



Lisa 1 
Punane 61a parkla parkimistingimuste juurde

Medicum Varahaldus OÜ poolt hallatava parkla parkimisloa taotlus

Sõiduki registreerimisnumber

Sõiduki omanik (ettevõtte nimi või isiku ees- ja 
perekonnanimi)

Sõiduki vastustav kasutaja (ees- ja perekonnanimi)

Periood (kuupäev, kuu, aasta)
Algus Lõpp 

Arve maksja nimi

Arve maksja postiaadress

Arve maksja e-posti aadress

Parkla kasutaja(te) telefoni nr(d)

Taotluse esitaja nimi 

Taotluse esitaja allkiri 

Taotluse esitamise kuupäev 

___________________________________________________________________________________________________________
Medicum Varahaldus  OÜ EE241010220261588225 Telefon 605 0770
Punane 61 SEB Pank AS Faks 605 0774
13619 Tallinn e-post: medicum@medicum.ee
Registrikood 12651547 www.medicum.ee

Nõustun minu poolt esitatud isikuandmete töötlemisega Parkimise korraldaja poolt sõiduki
parkimislepingu täitmiseks kehtivate õigusaktide nõuete kohaselt ja selle täitmise tagamise
eesmärgil.

Nõustun parkimsloa ostu- ja kasutustingimustega
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