
Apcoa flow
parkering på abonnement med                 
produktkode og betaling via website



Ønsker du at oprette parkering på abonnement, 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 områdekoden 4244 eller søg på adressen. Vælg pladsen i søgeresultatet.

1. Opret parkering på abonnement
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Vælg “Lej P-plads”. 

Tryk på “Start”.
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Læs og accepter GDPR-betingelserne. For at acceptere, skal du scrolle ned i bunden af siden og trykke på 
“Accepter”.

Læs og acceptere de almindelige vilkår og betingelser for APCOA FLOW. For at acceptere, skal du scrolle ned i 
bunden af siden og trykke på ”Accepter”. 
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Følg de 5 punkter i flowet.

Vælg produktet som er tilsvarende den produktgruppe du har fået udleveret. Indtast derefter produktkoden og 
tryk på ”Videre”. 
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Vælg opstartsdato, og tryk derefter på “Videre”. Bemærk at P-tilladelsen først træder i kraft fra den efterfølgen-
de dag. Ønsker du at din P-tilladelse skal virke den 1. juli, skal du bestille den senest den 30. juni.

Har du allerede oprettet en bruger på APCOA FLOW skal du logge ind med din e-mailadresse.
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Hvis du ikke er APCOA FLOW bruger, skal du udfylde dine brugeroplysninger. Accepterer “Vilkår og betingelser”. 
Tryk “Videre”.

Hvis du ikke har oprettet en bil, trykker du på “Opret bil”.
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Indtast bilens nummerplade og en beskrivelse, fx bilmærket. Tryk på “Opret”

Vælg derefter den nummerplade, som du ønsker at benytte til tilladelsen og bekræft ved at trykke på “Videre”.
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Du skal derefter vælge et betalingsmiddel. Hvis du ikke har noget betalingskort tilknyttet, skal du tilføje et ved 
at trykke på “Tilføj betalingskort”.

Indtast dine betalingsoplysninger, og tryk på “Gem betalingskort”. Derefter tryk “Forsæt”.
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Vælg betalingsmiddel ved at trykke på betalingskortet.

“Oversigten” vises. Tjek at oplysningerne er korrekte. Klik på “Ja tak”, hvis du ønsker at din parkering au-
tomatisk skal forlænges.  Tryk derefter “Bekfræft” for at gennemføre oprettelsen af parkering på abonnement                    
(tilladelsen).
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Du er nu oprettet, og du vil modtage en bekræftelse på den oplyste e-mail.
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2. Ændring af nummerplade på en parkering på abonnement
Hvis du ønsker at redigere i din tilladelse, fx 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”.

Du kan nu rette din nummerplade på tilladelsen ved at trykke på blyanten.
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Vælg den bil du ønsker at ændre tilladelsen til. Tryk på “Næste”.

Tryk på “Ok”, hvis oplysningerne er korrekte.
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Din nummerplade på din tilladelse er nu ændret.

13


