
SMS Parkering Manual 

 

 
Starta parkering snabbt med vår SMS tjänst! 
Har du ingen smartphone eller vill du inte ladda ned någon app så erbjuder vi möjligheten att starta 
och avsluta din parkering via SMS. Efter avslutad parkering skickas en faktura en gång i månaden 
av vår partner AfterPay. 

 

SMS – gör så här: 
Kontrollera alltid att SMS-tjänsten finns tillgänglig på parkeringen. 

1. Starta parkering 

SMS:a     till 71 711 
    Exempel: 9999 ABC123 ÅÅMMDDXXXX 
 

2. Avsluta parkering 

SMS:a  till 71 711 

Parkeringen är påbörjad/avslutad när du fått din SMS-bekräftelse. 
Operatörskostnader kan tillkomma för SMS. 

 

Taxor & avgifter 
För information om aktuell taxa och eventuell serviceavgift: 

SMS:a  till 71 711 
  Exempel: Taxa 9999 

Betalsätt för parkeringen är faktura och hanteras av vår partner AfterPay. 
Avgift för pappersfaktura: 25 kr 
 
Logga in med BankID för att hitta dina fakturor på www.myafterpay.com. Du kan även skjuta upp 
förfallodatumet i 14 dagar utan extra kostnad! 

 

Parkeringshistorik 
För att komma åt din parkeringshistorik över SMS parkeringar vänligen logga in här: 
sms.aimopark.se/login 

Där kan ni även exportera kvitton från betalda SMS parkeringar i PDF-format. 

Tryck här för användarvillkor. 

 

 

Zonkod  Reg.nr.  Personnr. 

Avsluta 

Taxa  Zonkod 

http://www.myafterpay.com/
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Vill du koppla bort ditt personnummer från din telefon? 

SMS:a  till 71 711 

Du kan självklart också kontakta oss via telefon eller e-post. 

 

 

Kontakt 
Behöver du hjälp eller har frågor gällande en parkering gjord med SMS tjänsten? 

Telefon: 0771-96 90 07 
E-post: digitalaprodukter@aimopark.se 

 
Behöver du hjälp eller har frågor gällande en faktura från SMS tjänsten? 

Telefon: 0340-59 62 64 
E-post: aimopark@afterpay.se  

 

 

To use the SMS service you need a swedish personal identity number. If you are  
unable to start parking with SMS, please download our app MobilPark. 

 

Tack för att ni parkeras hos oss! 

SEPARERA 
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