Information om P-tilladelser i Ladegårdsparken

Fra 1. januar 2021 skal alle beboere i Ladegårdsparken have en digital P-tilladelse til deres
køretøj(er).
En digital P-tilladelse fungerer ved, at nummerpladen på dit køretøj registreres hos COPARK. Når
P-vagten scanner nummerpladen kan P-vagten se, om køretøjet er registreret med en P-tilladelse.
Nedenfor kan du læse hvilke regler der gælder for tildeling af P-tilladelser, hvordan du
får tildelt én eller flere P-tilladelser og hvad det koster.

P-tilladelser til private køretøjer
Hver husstand kan få tildelt én gratis P-tilladelse til et privat køretøj.
Har husstanden mere en ét køretøj, kan der købes ekstra P-tilladelser. Prisen er kr. 400,00 pr/md
for en ekstra P-tilladelse til et privat køretøj.
Uanset om din husstand kun har et enkelt privat køretøj eller flere private køretøjer gælder det, at:



Køretøjet som benytter P-tilladelsen skal være registeret til en person med adresse i
husstanden.
Køretøjet skal have hvide nummerplader eller papegøjeplader – undtaget er dog
taxikøretøjer og flextrafik-busser, der betragtes som erhvervskøretøjer.

P-tilladelser til erhvervskøretøjer
Har du et eller flere erhvervskøretøjer (køretøjer på gule nummerplader, taxikøretøjer eller
flextrafik-busser) kan du købe en P-tilladelse.
En P-tilladelse til et erhvervskøretøj koster kr. 750,00 pr/md.

Sådan bestiller du en eller flere P-tilladelser
Du kan bestille en eller flere P-tilladelse ved at udfylde bestillingsformularen på hjemmesiden
www.copark.dk/ladegaardsparken. Du kan også ringe til vores kundeservice på tlf. 42 90 50 10,
hvor vi sidder klar til at hjælpe alle hverdage mellem kl. 10.00 og 11.00.

Sådan betaler du for dine ekstra P-tilladelser eller P-tilladelser til erhvervskøretøjer
Når vi har registreret din bestilling af dine ekstra P-tilladelser eller P-tilladelser til
erhvervskøretøjer, får du adgang til disse i COPARKS APP og på vores selvbetjeningsweb.
Vores APP kan hentes til både iPhone og Android. Har du ikke en smartphone kan du benytte
vores selvbetjeningsweb på web-adressen selvbetjening.copark.dk
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I appen eller på vores selvbetjeningsweb skal du registrere din nummerplade og tilføje det
betalingskort, som du ønsker at betale med.
Beløbet for den eller de P-tilladelser du betaler for, trækkes automatisk den sidste hverdag i
måneden og fornyes automatisk. Får du nyt betalingskort skal du huske at opdatere det i appen
eller på vores selvbetjeningsweb.
Har du kun registreret ét enkelt privat køretøj, behøver du ikke at tilføje dit betalingskort, da denne
P-tilladelse er gratis.

Kan mine gæster parkere i Ladegårdsparken?
Ja, alle kan parkere gratis i 3 timer med korrekt indstillet P-skive.
Ønsker man at parkere længere end 3 timer, skal man betale med appen EASYPARK.
Prisen er 2 kroner pr. time.

Særlige P-tilladelser
Har du en handicap-bil og ønsker en fast handicapplads, bedes du kontakte vores kundeservice
på telefon 42 90 50 10 alle hverdage mellem 10.00 og 11.00.
Skal du flytte og ønsker en flyttetilladelse bedes du kontakte ejendomskontoret som kan udlevere
en flyttetilladelse.
Lejer du en gæstebolig kan du få udleveret P-tilladelse af ejendomskontoret.
.

Du er mere end velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål, så er vi klar til at hjælpe dig.

Med venlig hilsen,
COPARK Kundeservice
Tlf. 42 90 50 10
kontakt@copark.dk
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