
 

Der tages forbehold for ændringer i produktet, app og hjemmesiden 

Bellakvarter P-hus 1/ Bellakvarter P-hus 2 

Vejledning til køb af månedsparkering, lejer 

 

Som lejer i Bellakvarter P-hus 1/ Bellakvarter P-hus 2 kan du købe en digital P-tilladelse ved at besøge: 

www.apcoaflow.dk eller via appen APCOA FLOW.  

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 3991/3990 og vælg Bellakvarter P-hus 1/ Bellakvarter P-hus 2.  

 

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


 

Der tages forbehold for ændringer i produktet, app og hjemmesiden 

Vælg ”lej P-plads”. 

 

Følg de 5 punkter i flowet. 

 

Vælg antal tilladelser på enten ’Månedsparkering – Alle dage 00-24’ eller ’Nat & Weekend parkering’ hvis du ønsker 

en P-tilladelse, som udelukkende gælder om aftenen og i weekenden. Tryk derefter på ”Videre”.  

 



 

Der tages forbehold for ændringer i produktet, app 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, app 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, app og hjemmesiden 

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” og derefter på ”Fortsæt”.  

   

Vælg betalingsmiddel ved at trykke på betalingskortet.  

 

 



 

Der tages forbehold for ændringer i produktet, app og hjemmesiden 

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

gennemføre oprettelsen.  

 

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 se vores guide hertil på 

https://pladser.apcoa.dk/bellakvarter.  

https://pladser.apcoa.dk/bellakvarter
https://pladser.apcoa.dk/bellakvarter

