
 

Der tages forbehold for ændringer i produktet og hjemmesiden 

Valby Maskinfabrik 
Månedsparkering, Erhverv 

Som erhvervslejer i Valby Maskinfabrik, skal du anvende en kode, når du skal registrere din digitale                              

P-tilladelse. Koden udleveres af APCOA PARKING og det er ikke muligt at registrere en P-tilladelse uden en           

gyldig kode. Du har modtaget information om, hvordan du henvender dig til APCOA PARKING for at få koden. 

Besøg www.apcoaflow.dk 

Hvis det er første gang du besøger siden, vil du blive bedt om at acceptere informationen om cookies.                      

Klik på ”Jeg accepterer”. 

 

Søg på plads 3714 og vælg Valby Maskinfabrik. 

 

 

http://www.apcoaflow.dk/
http://www.apcoaflow.dk/


 

Der tages forbehold for ændringer i produktet og hjemmesiden 

Vælg ”lej P-plads”  

 

Følg de 5 punkter i flowet. 

 

Vælg antal P-tilladelser og indtast den udleverede kode. Tryk derefter på ”Videre”.  

 



 

Der tages forbehold for ændringer i produktet og hjemmesiden 

Vælg opstartsdato og tryk derefter på ”Videre”.  

 

Er du allerede APCOA FLOW bruger kan du logge ind med din e-mailadresse. Hvis ikke, bliver du taget til 

brugeroprettelse. 

 



 

Der tages forbehold for ændringer i produktet og hjemmesiden 

Hvis du ikke har oprettet en bil, trykker du på ”Opret bil”. 

 

Indtast bilens nummerplade og en beskrivelse – f.eks. ”Lånebil” og tryk på ”Opret”. Opret evt. flere biler 

(nummerplader).  

 

Vælg derefter den nummerplade, som du ønsker at benytte og bekræft ved at trykke på ”Videre”.  

 



 

Der tages forbehold for ændringer i produktet og hjemmesiden 

 

Da disse P-tilladelser ikke skal afregnes i dette system, springes ”Betalingsmiddel” over og Oversigten vises.             

Klik på ”Ja tak”, hvis du ønsker, at din parkering automatisk skal forlænges. Tryk derefter ”bekræft” før       

oprettelsen er gennemført.  

 

Du er nu oprettet, og du vil modtage en bekræftelse på din e-mail. 

 

Hvis du ønsker at redigere i din parkering, f.eks. ændre din nummerplade, kan du gøre dette ved at logge                  

ind på din APCOA FLOW konto. Gå ind i ”Aktive parkeringer” og tryk på ”Info”.  

 

 

 



 

Der tages forbehold for ændringer i produktet og hjemmesiden 

Du kan rette din nummerplade ved at trykke på blyanten. 

 

Vælg den bil du ønsker at ændre P-tilladelsen til. Tryk på ”Næste”. Tryk derefter på ”Ok”. 

   

 


