EASYPARK
MOBILPARKERING
Med EasyPark Mobilparkering betalar du din
parkeringsavgift via mobiltelefonen, snabbt,
smidigt och enkelt.

Enkelt och bekvämt
Du behöver inte längre oroa dig för trasiga pautomater eller att du saknar mynt. Med EasyPark startar, stoppar eller förlänger du din p-tid
via din mobiltelefon. Du slipper även administration av fysiska p-kvitton då alla parkeringskostnader samlas på en faktura.

Fördelar för dig som är kund
Spara pengar
I genomsnitt betalar en bilist ca 25 % för mycket
för sin parkering bara för att vara på den säkra
sidan. Med EasyPark betalar du för exakt den tid
du står parkerad - ingen överbetalning.

Bäst täckning
- i Sverige, Norden och resten av Europa.
Vi finns i hela Sverige och växer stadigt i Norden
och Europa. Ditt EasyPark-konto går att använda
i alla länder och städer där vi är verksamma, och
vi täcker både kommunala och kommersiella
parkeringsplatser.

Spara tid
Du behöver inte avbryta dina ärenden för att
fylla på pengar i p-automaten. Du kan smidigt
och enkelt förlänga din p-tid med EasyPark var du än befinner dig.

EasyPark-appen finns för iOS, Android och Windows och laddas ner gratis från respektive app-butik. För dig
som inte har en smartphone kan vi istället erbjuda en talsvarstjänst.

Mer information:
Kontakta kundansvarig på LeasePlan som gärna berättar mer.
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Får den anställde någon kvittens på sin
parkering?
Svar: Ja, EasyPark skickar ut kvitton via både
e-post och sms. Man kan själv välja om man vill
ha dessa eller ej via ”Mina sidor” på
www.easypark.se. E-postkvittot ersätter den
fysiska p-biljetten och kan användas i sin redovisning.

Frågor och svar
Var kan man nyttja EasyPark-tjänsten?
Svar: EasyPark har den överlägset bredaste täckningen av alla mobilparkeringsföretag i Norden
och finns i de flesta svenska städer. På
www.easypark.se finner du mer detaljerad information för respektive område.

Vilka parkeringsregler gäller för EasyParkanvändare?
Svar: Exakt samma parkeringsregler som för övriga bilister. Om du t. ex. har glömt din mobil eller
om EasyPark-systemet av någon anledning inte är
nåbart är du skyldig att lösa biljett på annat sätt.

Mina anställda har Windows phones, kan man
använda er EasyPark-app?
Svar: EasyPark-appen finns för iOS, Android och
Windows och laddas ner gratis från respektive
app-butik. För de som inte har en smartphone
kan vi istället erbjuda en talsvarstjänst.

Hur vet parkeringsvakten att jag har betalt?
Svar: Parkeringsvakten söker efter ditt registreringsnummer (via en handdator) i EasyParks databas och får svar på om det finns en pågående
parkering eller ej.

Vi är intresserad av EasyPark och vill ansluta
våra anställda, vart vänder jag mig?
Svar: Då LeasePlan och EasyPark har ett samarbete går det bra att kontakta din kundansvarige hos LeasePlan och be om att bli ansluten,
din kundansvarige kontaktar då EasyPark med
anslutningsinformation. Alternativt, kontakta
EasyParks företagsavdelning direkt. EasyPark
kontaktar då din kundansvarige hos LeasePlan
för information.
Vad händer när en anställd blir registrerad
hos EasyPark?
Svar: När den anställde har blivit registrerad
hos EasyPark skickas ett välkomstpaket ut med
information om tjänsten och inloggningsuppgifter. Paketet innehåller även en EasyPark-dekal att
placera i vindrutan för att påvisa för p-kontrollanten att parkeringsavgiften betalas via EasyPark.
Måste man ha EasyPark-klisterdekal?
Svar: På vissa områden kräver p-bolaget en dekal
på rutan. Vi rekommenderar alltid att man har
antingen dekal eller en handskriven lapp med
texten EasyPark på rutan för att minimera missförstånd.
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