
 

PARKERING 
HØJE TAASTRUP C 
24/7 P-abonnement på Bornholms Allé 2 (områdekode 4334) 
APCOA udleverer et antal kort til udlejer (f.eks. Balder) alt efter aftalen. Udlejer faktureres fast for 
antallet af kort uagtet hvor mange af de aftalte antal kort er i brug. Prisen er 250 kr. inkl. moms pr. 
tilladelse/mdr. og hvert kort giver kortholderen ret til at holde på Bornholms Allé 2 (områdekode 4334) 
24/7. Udlejer står for at udlevere kort til de relevante lejere. 

Øvrige lejere, samt håndværkere kan frit leje på pladsen til 500 kr. Dette foregår via hjemmesiden her: 
https://abonnement.apcoa.dk/pladser/bornholms-alle-2  

 

Aften/nat & weekend P-abonnement på Danske Banks plads på Postgade 
(områdekode 3156) 
Lejere får mulighed for selv at købe P-abonnement på Danske Banks plads (områdekode 3156) via 
apcoaflow.dk. Abonnementet gælder mandag til fredag kl. 15:00-08:30, samt lørdag-søndag og 
helligdage kl. 00:00-24:00. Prisen herfor er 220 kr. inkl. moms/mdr. 

 

Timeparkering på begge ovenstående pladser (områdekode 4334 & 3156) 
Det bliver muligt at betale for parkering på timebases på begge ovennævnte parkeringsområder via 
appen APCOA FLOW. Der findes guides til brug af APCOA FLOW på apcoaflow.apcoa.dk/guides. Prisen 
for parkering er 14 kr. pr. time. 

  

 

 

 

Fremtidig proces, når det nye P-hus åbner 
Når det nye P-hus står klar, skal alle parkeringsabonnementer oprettes digitalt via appen APCOA FLOW 
og således ikke længere håndteres via fysiske parkeringskort. Som beskrevet under 24/7 P-abonnement, 
faktureres udlejer fast for et aftalt antal tilladelser, men i stedet for at udlevere fysiske kort til lejeren, 
udleveres en unik kode, som skal bruges til at låse produktet op i APCOA FLOW appen. Når en lejer 
fraflytter, skal det meldes tilbage til APCOA hvilken kode, der er tale om, så abonnementet kan 
annulleres og udlejer får tilsendt en ny kode til brug for næste lejer, så antallet af tilladelser udlejer har 
til rådighed altid er det aftalte. 
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