Registrering via sms

Bruksanvisning
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1. Hur registrerar man sig via sms

Parksters SMS-tjänst är en smidig funktion som passar alla som vill ha en enkel parkeringslösning, utan
att någon debitering görs mot din telefonräkning. Du checkar enkelt in när du anländer till en parkering
genom att skicka iväg ett simpelt sms, för att sedan lika enkelt checka ut när du kör därifrån. Du betalar
för den tiden som du faktiskt står parkerad och behöver inte skapa något konto på förhand.

1.1 Påbörja din parkering

Du parkerar in ett fordon genom att skicka: Zonkod
Regnr Personnr till 0707-13 14 15. Exempel: 12345
ABC123 7106061325
Observera! SMS-parkering är giltig först efter att du fått
ett svarskvitto till mobilen.
Zonkoden hittar du på skyltningen på parkeringsplatsen
och parkeringen startar i samband med att du får ett
bekräftelse-SMS till din telefon. Parkeringen betalas
sedan i slutet av månaden via pappersfaktura, e-postfaktura eller konto/kreditkort.
Det är endast första gången du parkerar som du behöver skicka med ditt personnummer, därefter räcker
zonkod och registreringsnummer.

1.2 Avsluta din parkering

Du avslutar enkelt din parkering genom att skicka ett sms med texten ”Avsluta” till 0707-13 14 15.
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1.3 Automatisk stopptid

För att skydda dig från att glömma att avsluta din parkering har vi förinställt en automatisk stopptid åt
dig. Tiden syns på din SMS-bekräftelse och om du inte avslutar parkeringen innan den går ut får du ett sms
som frågar om du vill förlänga parkeringstiden, för att sedan avslutas om du inte smsar ”Förläng”.
Skulle du själv vilja ange en automatisk stopptid smsar du bara till Parkster med hur många timmar du vill
ha som skydd, skicka då ett SMS med: Zonkod Regnr [Timmar stopptid].
Sist i ditt SMS anger du alltså antalet timmar du vill att stopptiden ska bli. Exempel: 12345 ABC123 3
Du blir då parkerad i zon 12345, med en stopptid på tre (3) timmar. Det går ändå att förlänga eller avsluta
när du vill, du är alltså inte bunden av den tiden. Stopptiden minimerar endast eventuell extra tid som du
får betala om du råkar glömma att parkera ut.

1.4 Förläng parkering

Du förlänger din biljett genom att skicka “Förläng” till 0707-13 14 15.
Förlänger du din biljett så får du ett meddelande till din mobil med en ny sluttid. Du kan förlänga din
parkering när som helst och valfritt antal gånger. Oavsett sluttid så kan du avsluta din parkering när som
helst.

1.5 Skapa långtidsparkering

För att skapa en långtidsbiljett med SMS lägger du till ordet DAG, VECKA eller MÅNAD före zonkoden. Notera att långtidsbiljetter endast är tillgängligt på vissa parkeringsplatser. Se P-platsen i appen eller skylten
vid P-platsen för mer information om vilka långtidsparkeringar som finns tillgängliga.
Exempel:
MÅNAD 12345 ABC123 7106061325
SMS:a till 0707-13 14 15

1.6 Skapa abonnemang via SMS

Du kan starta ett abonnemang så att din månadsbiljett automatiskt förnyas. Du behöver då en giltig
månadsbiljett. Den köper du genom att skicka MÅNAD Zonkod Regnr till 0707 – 13 14 15. Därefter skickar
du ordet MA och får en bekräftelse på att abonnemanget är startat. Ditt abonnemang kommer sedan
automatiskt att köpa en ny månadsbiljett åt dig, när den innevarande biljetten tar slut.
Ett abonnemang avbryts genom att skicka ordet AVBRYT
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2. Din kontaktperson för frågor

Har du frågor? Ring 046-285 08 91 eller skriv ett e-postmeddelande till sales@parkster.se.
Du kan också hitta mer information på parkster.se.

Utrymme för dina anteckningar
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Parkster AB
Stortorget 1
222 23 Lund
www.parkster.com
Tel.: 046-285 08 91
Mail: sales@parkster.se
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