
p-abonnement
Opret p-abonnement via website



Ønsker du at oprette parkering på abonnement, skal du besøge abonnement.apcoa.dk.
Hvis det er første gang du besøger siden, vil du blive bedt om at acceptere cookies. Klik på en af de grønne  
kasser.

Søg på adressen, der hvor du vil oprette abonnement. 

1. Opret abonnement
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Vælg pladsen i søgeresultatet.
 

Tryk på “Bestil parkeringsplads” for den ønskede område. Herefter viderestilles du til siden, hvor du kan 
oprette dit abonnement.
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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 accepter de almindelige vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden. 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 det ønskede produkt og antal af tilladelser, og tryk derefter på “Videre”. OBS: Der kan kun oprettes én 
nummerplade pr. tilladelse.
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Har du allerede oprettet en bruger på APCOA FLOW skal du logge ind med din e-mailadresse.

Vælg opstartsdato, og tryk derefter på “Videre”.
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Hvis du ikke er APCOA FLOW bruger, skal du udfylde dine brugeroplysninger. Accepter “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, f.eks. bilmærket. Tryk på “Opret”

Du kan oprette alle de biler med tilhørende nummerplader, som du benytter og herefter kan du frit skifte imel-
lem bilerne efter behov. Det er denne nummerplade, som er aktiv og som kan anvendes til parkering. Du kan frit 
skifte mellem de oprettede biler/nummerplader. OBS: Der kan kun oprettes én nummerplade pr. tilladelse.
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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”. Tryk derefter på “Forsæt”.

8



Vælg betalingsmiddel ved at trykke på betalingskortet.

Tjek at oplysningerne er korrekte. Hvis du ønsker, at parkeringen forlænges automatisk så klik på “Ja tak”. Tryk 
derefter “Bekræft” 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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