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Brukerveiledning

Parkeringstillatelse for ansatte/studenter ved UiB - enkel
administrasjon av kjøretøy
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Brukerveiledning - App

Kom i gang
➔

Last ned vår opp <<Aimo Park Norway>>
fra enten Google Play (Android) eller
App Store (iOS/iPhone)

Skriv inn ditt
mobilnummer og
trykk på <<Fortsett>>
07:05

➔
➔

➔

Ikke tilgjengelig på Windows telefoner.
Dersom du har telefon med Windows operativsystem
må du registrere parkeringstillatelse på nett https://
qparkpermit. giantleap. no/# /park ing/products/
agreement Siden er responsiv og kan også benyttes
på mobil eller nettbrett.

Apne appen og opprett en brukerprofil
(se bilder til høyre)
➔ Gå til neste side for å registrere
parkeringstillatelse
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Legg koden du
mottar inn i feltet for
«Engangskode» og
trykk på << Bekreft
07:05
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Legg inn
brukerinformasjon
og lagre
,11 N Telenor 4G
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For å bruke denne tjenesten må du
registrere noen personlige opplysninger.
Navn

Legg til Navn

Logg inn i Aimo Park Norway AS

Logg inn i Aimo Park Norway AS

For å benytte denne appen må du
registrere et mobilnummer. Du får en
kode på SMS som du bekrefter her i
appen.

Tast inn koden i feltet under for å
bekrefte ditt telefonnummer.

Adresse

Legg til Adresse
Postnummer

Legg til Postnummer

�ngangskode

�kriv inn mobilnummer

Poststed

Legg til Poststed
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E-post

Legg til E-post
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Brukerveiledning - App

Registrere
parkeringstillatelse
Velg i hvilken
by/sted
parkeringsplassen
er

På <<Hjem>> siden
trykk på <<Andre
produkter>>
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(Alle steder)
Asker

Legg til et betalingskort nå!
For å kunne utføre kjøp med denne appen må
du registrere et betalingskort.

LEGG TIL

SKJUL

Andre produkter
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Registrer Aimo Park Easy avtale
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Bestill parkeringsavtale

7x24 Aimo Park parkeringsanlegg
Parker 7 dager i uken, 24 timer i døgnet

>

Arnstein Arnebergs vei 30 (7x24)

Drammen

>

Kolbotn

>

Kongsberg

>

Larvik

>

Lillestrøm

>

Bjerregaards gate 2 P-hus - Nedre Plan
Parkering opptil 7 dager i uken, 24 timer i dø ...

Bjølsen Studentby - seksjon A

I

7x24 Aimo Park parkeringsanlegg
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Parker 7 dager i uken, 24 timer i døgnet

®

7x24 Fri Flyt parkeringsprodukt
kr 1,00
Med abonnement 7x24 Fri Flyt, kan du
parkere uten restriksjoner 7 dager i uken
(mandag til søndag) 24 timer i døgnet.
Produktet er gyldig en måned om gangen
og fornyer seg automatisk.
Ønsker man å stoppe abonnementet må
dette gjøres senest 2 dager før neste
fornyelse.
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Brobekkveien 31 P-hus (7x24)

>

Brobekkveien 33 utendørs (7x24)

>

Parker 7 dager i uken, 24 timer i døgnet

Parker 7 dager i uken, 24 timer i døgnet

Carl-Berner Studenthus

>

VIDERE
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Tilbake

Tilbake

Lukk

<

Ill

0

<

111

0

Tilbake

<

82% ■

Bestill parkeringsavtale

1

Parker 7 dager i uken, 24 timer i døgnet
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Parker 7 dager i uken, 24 timer i døgnet

Bærum
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Ammerudveien 19-25 (7x24)
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Bestill parkeringsavtale

Bergen

X

Les igjennom
avtale
informasjonen, det
kan være viktig
informasjon der

+ om det er UIBAnsattparkering eller UiB
- Studentparkering

Universitetet i Bergen
Arken
Ansatte og studenter
Arken p-hus plan 4

Start parkering
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Velg ønsket
parkeringsavtale

Velg produkt

Velg sted

a1mopark

Velg <<Bestill
parkeringsavtale>>
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Registrere
parkeringstillatelse

Du må nå legge inn
kjennemerke startdato kommer
automatisk.
73:77 �@ 0 ...

Avslutt med å tr ykke
<<Kjøp>> .
( er det første gang
du r egistr er er , se
info på siste side)

Etter du har fylt
inn det/de
kjennemerker du
ønsker , husk å
trykke << Kjøp>>
13:20 �@ 0 ...
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Parkeringsavtale

Fyll inn detaljer

73:79 �@ 0 ...
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Fyll inn detaljer

7x24 Aimo Park parkeringsanlegg

7x24 Aimo Park parkeringsanlegg

7x24 Aimo Park parkeringsanlegg

7x24 Fri Flyt parkeringsprodukt
kr 1

7x24 Fri Flyt parkeringsprodukt

7x24 Fri Flyt parkeringsprodukt
kr 1

Pia

Registreringsnummer

>

Pia

Registreringsnummer (2)

>

Pia

Registreringsnummer (3)

>

�

Startdato

>

I

Pia

AB12345

X

Pia

AB54321

X

Pia

>

Registreringsnummer (3)

Pia

AB12345

X

Pia

Registreringsnummer (2)

>

Pia

Registreringsnummer (3)

>

Startdato: 06.02.2020

>
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Kommentar

Produktvilkår

>

Kommentar

KJØP
Tilbake
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KJØP

Tilbake

Ill

Tilbake

0

Du må nå lese og
godkjenne vilkår
for kjøp. Vi
anbefaler at alle
leser disse

<
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For å fortsette må du godta våre vilkår
for produktkjøp .
Vilkårene kan leses her.
AVBRYT

GODTA

a1mo park
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Registrere
parkeringstillatelse

Du er nå ferdig og
har registrert en
parkeringstillatelse/
kjøpt et
parkeringsprodukt

Viktig informasjon!

Sjekk på «hjem»
siden at
kjennetegn du la
inn står oppført
under <<kjøretøy>>
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Forhåndsbestilt avtale

Parkeringsavtale

1

7x24 Aimo Park parkeringsanlegg
7x24 Fri Flyt parkeringsprodukt

Vellykket
Takk for handelen!

Kjøretøy: AB54321, AB12345
Gyldig fra: 07.02.2020, 00:00
Fornyes: 06.03.2020, 23:59
ENDRE

SLETT AVTALE

Andre produkter

Ill

0

➔ Kjøper man en parkeringsavtale for første gang må man legge til
et betalingskort under kjøpsprosessen. Ha kodebrikke for
engangskode eller engangskode på mobil klart. Dersom man har
en parkeringsavtale som er automatisk fornyende vil det være
dette kortet som det blir trukket fra automatisk ved hver fornyelse.
➔ På de fleste parkeringsavtaler med mer enn to uker gyldighet har
man mulighet til å legge inn opptil 3 aktive kjøretøy samtidig. Det
betyr at man slipper å foreta seg noe hver gang man veksler
mellom disse kjøretøyene. Viktig å merke seg at man vil bli ilagt
kontroll sanksjon dersom man står fysisk parkert med mer enn ett
av kjøretøyene samtidig.
➔ App virker kun på telefoner med Android eller iOS (iPhone)
operativsystem.
Trenger du hjelp til app eller har spørsmål om et parkeringsprodukt,
ta kontak med vår kundeservice på telefon 21 00 76 70 (tastevalg #4)
eller på e-post kunde@aimopark.no

Start parkering
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