
 

 

PRISLISTE 
For privatkunders parkering i Danmark 

gældende fra 1.december 2022 

PARKPARK er en betalingsapp for parkering og komplementære tjenester. 

Priser på parkeringspladser fastsættes ikke af PARKPARK, men af de pågældende ejere af parkeringspladser 

i Danmark, bl.a. kommuner, shopping centre, ejendomsejere og tilsvarende. 

Prisen på en parkeringsplads skal fremgå af sorte lovpligtige skilte lokalt, men du kan tillige se priserne i 

PARKPARK app’en, ved at klikke på en parkeringsplads i kortet efterfulgt af ”Vis priser og betalingstider”.  

Vi er den suverænt billigste betalingsapp på 4 ud af 5 parkeringer i Danmark. Sammenlignet med de fleste af 

vores konkurrenter, sparer du ofte 15% med PARKPARK.  

Med en almindeligt PARKPARK aftale lægger vi 1,60 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time for at formidle 

parkeringen. Dog max 77 kr. Med ParkFri abonnement betaler du, ud over det månedlige abonnement, kun 

parkeringens pris. I gratisperioder er der helt gratis at bruge PARKPARK. Vær opmærksom på at på enkelte 

pladser i Danmark, runder P-operatøren op til nærmeste kvarter eller til nærmeste hele eller halve time.  

PARKPARK vil være så gennemsigtig med priser og betingelser som muligt. Derfor viser vi priser og 

betingelser klart og tydeligt. PARKPARKs priser for privatkunders parkeringer i Danmark fremgår her: 

                          Pris inkl. moms  

 PARKPARK  PARK Fri 

Formidling af parkering pr. påbegyndt time 1,60  kr.  0,00 kr. 

Formidling af parkering for FDM Medlemmer     *) 1,20 kr.    

Forlængelse af parkering 1,60  kr.  0,00 kr. 

PARK Fri Abonnement (pr. mdr.) 0,00 kr.  49,00 kr. 

3. parts nummerpladelæsning 1,75  kr.  1,75 kr. 
      

PUSH notifikation om igangværende parkering  
eller ved udløb af parkeringstid 

0,00  kr.  0,00 kr. 

Selvvalgt SMS-notifikation om igangværende parkering 
eller ved udløb af parkeringstid 

2,00  kr.  0,00 kr. 

PDF kvittering 2,00  kr.  2,00 kr. 

PDF månedsoversigt 5,00  kr.  5,00 kr. 
      

Abonnement EatMyBill pris pr. måned 9,00 kr.   9,00 kr.  

      

Overtræksgebyr 9,00  kr.  9,00 kr. 

Rykkergebyr 100,00  kr.  100,00 kr. 

 

Prisliste for erhvervskunder findes på erhvervssiderne på PARKPARK.dk. 

Har du spørgsmål til din regning, så log ind på Mit PARKPARK på www.PARKPARK.dk, hvor du kan se 

specifikationer af dine parkeringer. Du er også velkommen til at kontakte PARKPARK på email 

kundeservice@parkpark.dk eller på telefon 72 300 200. 

http://www.parkpark.dk/
mailto:kundeservice@parkpark.dk

