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FOR YRKESBILER
Parkeringsavgiftene legges automatisktsammen med den aktuelle reisen. Dette gir
bedriften muligheten til å fakturere sine kunder både for kjørning, bompasseringer
og parkering - alt basert på data fra kjøreboken.

FOR PRIVATBILER
Parkeringsavgiftene legges automatisk sammen med den aktuelle reisen, og vises i
brukerens kjørebok. Utgiftene markeres slik at man kan kreve godtgjørelse for de
utlegg man har hatt på reisen. Nødvendig dokumentasjon og kvittering har man
tilgang til via ABAX kjørebok, og kan vedlegges når man levererer en kjørebok til
arbeidsgiveren.

FIRMABILER
Parkeringsavgiftene legges automatisk sammen med den aktuelle reisen, og vises i
brukerens kjørebok. Utgiftene markeres slik at man kan kreve godtgjørelse for de
utlegg man har hatt på reisen. Det finnes et separat skjema for å kreve godtgjørelse
for parkering og bompenger. Her kommer alle detaljer om parkeringer/
bompenger, sammen med reisen ,som styrker at kostnadene er tjenesterelatert.

HVORDAN FUNGERER DET?
Har du ett abonnement med EasyPark kan du enkelt starte og avslutte en
parkeringsavgift direkte i mobilen – via appen eller en telefonsamtale. Har du ikke et
abonnement hos EasyPark kan dette bestilles via ABAX eller direkte via EasyPark på
telefon: 0770-870000.
For deg som har ABAX har det blitt enda enklere. Det holder at du kjører bilen bort
fra parkeringsplassen for at parkeringen skal avsluttes.
Ved å fylle inn det samme registreringsnummeret i EasyPark og ABAX, får du alle
parkeringskostnader på samme sted. Fakturaen for parkeringen kommer
fra EasyPark.
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Parkeringsutgiftene oppdateres automatisk i systemet etter en utført reise.
Føreren kan også skrive opp en en egen sum for parkeringen, men må da
bevise dette med en kvittering.
Vil man se mer informasjon om parkeringen, kan man med enkelhet se
detaljer om hver parkering.
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Vil man se hvilke reiser som har en parkeringsutgift koblet til seg, kan man
enkelt se dette i listan over reiser. EasyPark-logoen til høyre indikerer at en
parkeringsutgift har blitt tillagt reisen. Den samme logoen finnes også med i
de leverte kjørebøkene for privatbiler, sammen med kvittering for kostnadene.
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