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Information om samarbejdet i forbindelse
med parkeringsservice fra DinParkering!
Kære Beboere på Padborgvej 1-47.
Bestyrelsen har fornyeligt indgået et samarbejde om parkerings-service og -kontrol hos
DinParkering, som bliver startet op den 2. september 2019. Det giver beboerne flere muligheder
for parkering, men giver også anledning til spørgsmål. Derfor vil DinParkering gerne informere om
nogle af disse spørgsmål herunder.
Elektronisk tilladelse til dit køretøj
Der er mulighed for, at få tilmeldt 2 køretøjer en permanent elektronisk parkeringstilladelse
således skal der ikke sidde et tilladelseskort i bilens forrude. Køretøjer med en totalvægt på mere
end 3.500 kg er ikke tilladt at parkere på området. Motorcykler er undtaget for kontrol.

Tilmelding sker ved at udfylde og aflevere Bilag 1 i formandens postkasse
Padborg Vej xx
Senest mandag d. 26. august.
Herefter sørger DinParkering A/S for oprettelserne og giver efterfølgende besked til den oplyste
e-mail adresse.
Husk blokbogstaver i formular.

Elektroniske gæstekort
Det er muligt at udstede gæsteparkeringstilladelser via vores applikation ”DP Mobile Parking”.
Det er muligt at tilmelde 2 telefonnumre pr. husstand. En gæsteparkeringstilladelse kan have en
varighed af op til 24 timer. Der kan være 3 aktive gæsteparkeringstilladelser ad gangen pr.
telefonnummer.
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Applikationer til Android og iPhone
Beboere kan gratis downloade en app til smartphone, uanset om det er en Android eller iPhone
telefon.
Tilmelding sker ved at udfylde og aflevere Bilag 2 i formandens postkasse
Padborg Vej xx
Senest mandag d. 26. august.
Herefter sørger DinParkering A/S for oprettelserne og giver efterfølgende besked til den oplyste
e-mail adresse.
Husk blokbogstaver i formular.
Det er først, når I er tilmeldt DinParkerings online modul system, at I kan bruge den downloadede
applikation til at udstede gæsteparkeringstilladelser. Det gælder både for Android og iPhone
telefoner.
Brugermanual
I forlængelse af tilmelding til app´en DP Mobile Parking, fremsendes en brugermanual til ”DP
Mobile Parking” til den oplyste e-mail adresse. Her guider skærmbillederne jer igennem en
bestilling af et gæstekort. Hvis I har problemer med at modtage brugermanualen, kan I skrive til
vores e-mail: info@dpmobileparking.dk og modtage den.
Fysiske gæstekort
Herudover har bestyrelsen fået leveret fysiske gæstekort, som kan afhentes i passende antal de
dage bestyrelsen har træffetid.
Udmelding af informationer
I tilfælde af nye informationer på applikationen ”DP Mobile Parking” vil DinParkering oplyse
omkring dette på vores hjemmeside. DinParkering vil gerne yde en høj service med en
kvalitetsbevidst og personlig parkeringsservice til følge. Derfor er der aftalt en bestemt praktik
omkring parkering på arealet tilhørende Vejlauget Padborgvej, som er synlig på skiltet ved
indkørslen til parkeringsområdet.
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Kontakt:
DinParkerings administration kan kontaktes på e-mail: kontakt@dinparkering.dk og telefon:
mandag til fredag kl. 12.00 til kl. 15.00 på telefon nummer: 3030 6493 - tast 3.
Skulle man blive pålagt et kontrolgebyr (795 kr.), som man finder uretmæssigt pålagt. Kan der
gøres skriftlig indsigelse over dette via webportalen www.p-klage.dk
DinParkerings kontrollører kan kontaktes alle ugens dage, hele døgnet rundt på telefon nummer:
3030 6493 – tast 5, hvis der er behov for særlig parkeringskontrol.
DinParkering ønsker alle et godt samarbejde fremover.

Med venlig hilsen

Dennis
Account manager
Juli måned 2019
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Praktisk information:
DinParkering gør opmærksom på, at der er aftalt følgende restriktioner fra starten af samarbejdet.
Ved indkørslen til bebyggelsen er der opsat et skilt, som viser restriktionerne, som gælder for
Padborgvej 1-47.
Parkeringsrestriktioner:
1) Køretøjer må holde parkeret alle ugens dage.
2) Parkering gælder på hverdage samt weekender og helligdage i tidsrummet fra kl.
00.00 – 24.00.
3) Parkering er kun tilladt med gyldig tilladelse eller gæstekort.
4) Parkering er ikke tilladt for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg.
5) Parkering med trailer er kun tilladt såfremt den er påhægtet et køretøj.

Øvrig praktisk information
o Du kan bestille en ny parkeringstilladelse eller udskifte en nuværende parkeringstilladelse
til en bil ved, at udfylde og fremsende Bilag 1 til kontakt@dinparkering.dk . Du skal
samtidig dokumentere, at du er bosiddende på Padborgvej 1-47, ved at fremsende billede
af sygesikringskort (dæk cpr nummer til). Når du modtage en bekræftelse retur på
tilmelding er parkeringstilladelsen gældende.
o Du kan bestille adgang til mobil app’en ved at udfylde og fremsende Bilag 2 til
kontakt@dinparkering.dk . Du skal samtidig dokumentere, at du er bosiddende på
Padborgvej 1-47, ved at fremsende billede af sygesikringskort (dæk cpr nummer til). Når du
har fremsendt Bilag 2, bliver du registreret som bruger hos DinParkering. Du modtager
herefter en brugermanual. Heri kan du læse, hvordan du henter app’en, opretter dig som
bruger, og hvordan du udsteder et gæstekort fra din mobiltelefon. App’en er udviklet til
både Android og iPhone.
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Bilag 1
Bestilling af en elektronisk parkeringstilladelse:
Max. 2 køretøjer pr. husstand. (Husk at skrive blokbogstaver).
Registreringsnumre:

____________________________________________________ .
____________________________________________________ .

For- og efternavn(e):

____________________________________________________ .

Adresse, postnr. og by: ____________________________________________________ .
E-mail(s):

___________________________________________________

.

Bilag 2
Bestilling af adgang til mobil applikation til Android og iOS telefoner.
Max. 2 mobiltelefonnumre pr. husstand.
For- og efternavn(e):
Mobilnummer/numre:
Adresse (husk lejl.nr.):
Postnr. og by:
E-mail(s):

*****************************************************
Tilmelding skal ske ved at afleverer udfyldt bilag i formandens
postkasse
Eller til E-mail: kontakt@dinparkering.dk
Husk blokbogstaver i formular.
*****************************************************
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