Webbadress: parkering.foretag.uppsala.se

När du köper tillstånd första gången.
Ange e-postadress och klicka på ”ny användare” och invänta ditt tillfälliga lösenord.
I menyn under ”Ditt konto”, registrerar du företagets uppgifter och byter lösenord.
Vid registrering av organisationsnummer, ange numret utan mellanslag, ex 5560444498.

Det går att köpa tillstånd på 2 olika sätt. Antingen där till tillståndet är kopplat till en
anställd/person eller så kopplas det till en bil.

Tillstånd köpt för en bil

Välj i menyraden till vänster ”Avtal”. Klicka sedan på ”köp avtal” uppe i högra hörn.
Välj det tillstånd för den parkering ni hyr er plats på.

Fyll i bilens registreringsnummer, välj startdatum. Läs igenom villkoren och acceptera. Klicka
på fortsätt. Bekräfta ordern.

Nu finns det köpta tillståndet i systemet.

Klicka på Avtalet för att ändra registreringsnummer eller avsluta prenumerationen.

Tillstånd köpt för en anställd
Välj ”Anställda” i menyvalet till vänster.

Här registrerar du de personer som ska ha ett p-tillstånd genom att välja i menyn upp till
höger, ”lägg till anställda”. Följ instruktionerna.

I samma meny uppe till höger, väljer du sen: ”köp avtal till anställda” och välj er produkt
genom att klicka på produkten, ex Test Brf.

Välj den person som ska ha platsen. Läs igenom och acceptera villkoren. Fortsätt.

Bekräfta din order.

Den person som valts för produkten/tillståndet kommer nu få ett sms som bekräftar köpet.
För att köpet ska vara helt klart behöver personen logga in och registrera sin bils
registreringsnummer på websidan: parkering.uppsala.se

Använder personen olika bilar så ändras detta i menyvalet under ”Tillstånd”. Ändringen görs
även enkelt i mobilen på web adressen: parkering.uppsala.se

Vid registreringen anges faktura alltid som betalmedel. Har ni meddelat att ni vill betala mot
kort kommer detta ändras av Uppsala Parkering efter er registrering i systemet. Ni erhåller
en bekräftelse via e-post när det är ändrat och klart. Därefter behöver ni återigen gå in i
systemet och registrera era kortuppgifter för att kunna genomföra köpet av ert p-tillstånd.
Detta är en engångsregistrering.
Månadsavgiften dras sedan automatisk den 1:a varje månad.

Har ni valt faktura som alternativ, kommer ni erhålla ett meddelande via er e-post när ni har
en hyresavi att ladda ner från vår hyresgästportal: my.hogia.se
För att logga in i hyresgästportalen, ange samma mailadress som ni registrerat för faktura i
tillståndssystemet.

Betalar ni med kort och behöver skriva ut ett kvitto på din betalning, går ni in under
”Tillstånd” och väljer ”Tillståndsöversikt”. Här ser ni alla era köp och kan skriva ut kvittot
genom att klicka på skrivarikonen.
Betalar ni mot faktura hittar ni enkelt era fakturor och kan skriva ut dom i hyresgästportalen.

Önskar ni säga upp er plats görs det genom att avsluta prenumerationen på ert tillstånd som
du hittar under ”Avtal” i menyn. Ni har en kalendermånads uppsägningstid.

