Hvordan kjøpe sesongkort parkering hos Parkly
Flere av våre parkeringsområder tilbyr kjøp av sesongkort for parkering. Sesongbaserte kort er ofte
tilgjengelig eksempelvis på skisentre og aktivitetsparker.
Som privatperson kan du gjennom nettsiden og appen vår kjøpe parkering, og selv administrere
hvilke biler som skal ha tilgang til parkeringen.
Det kreves registrering av Parkly-bruker for å kunne gjennomføre kjøp av forhåndsbetalt parkering.
Under «Parkeringstillatelser» inne på din Parkly-bruker vil du se hvilke parkeringsområder som tilbyr
forhåndsbetalt parkering.
Slik gjør du det:
1. Klikk på lenken du har fått fra for eksempel «Parkly Skisenter AS». Denne fører deg videre til
et innloggingsvindu. Du kan også velge å gå direkte til https://app.parkly.no/
2. Innloggingsvinduet ser slik ut. Her kan du logge inn med en eksisterende Parkly-bruker, eller
opprette en ny bruker dersom du ikke allerede er registrert.

3. Etter at du har logget deg inn klikker du på «Parkeringstillatelser» og deretter «Kjøp
tillatelse»

4. Du vil nå kunne velge hvilket parkeringsområde du ønsker å kjøpe sesongkort parkering hos.
I dette eksempelet er det «Parkly Skisenter AS»

5. Klikk på området, velg tjeneste, og velg deretter antallet plasser du ønsker å kjøpe.

6. For å gjennomføre kjøp må du legge til et betalingskort.

7. Les igjennom og godta vilkår og bestemmelser. Klikk deretter på «Kjøp plass». Du vil nå få
opp en kvittering og bekreftelse for kjøp av sesongkort parkering.
8. Etter at kjøpet er gjennomført vil du se at du har en aktiv parkeringstillatelse for valgte
område under «Parkeringstillatelser» på din konto. Her vil du også se hvor lenge
parkeringstillatelsen er gyldig.
9. Til slutt må du huske å registrere dine kjøretøy som skal kunne benytte parkeringsplassen du
nå har kjøpt sesongkort for. Dette gjøres ved å velge «Kjøretøy» i menyen inne på kontoen
din, klikk «Legg til kjøretøy» og skriv inn registreringsnummer og valgfritt kallenavn.
Betalingskort kan også knyttes til kjøretøyet.

Flott! Da er du ferdig. Du har nå kjøpt sesongkort parkering, og vil kunne parkere gratis på
din valgte parkeringsplass i perioden som er avtalt.

