Bruk av nytt bomsystem for Grimsdalsvegen-Haverdalsvegen
Hvis du ikke ønsker sesongkort, og ikke ønsker å være kunde, kan du betale for hver tur, innen 48 timer
ETTER passering. Dette gjør du fra startsiden på youpark, der det til venstre står «Betal innen 48 timer» .
Hvis dette ikke blir gjort får du en faktura med gebyr på kr. 70,Registreing av kunde i punkt 1-4 nedenfor. Hvis du er registrert her, blir du automatisk belastet fra konto for
hver enkelt tur. Dette må gjøres før første tur.
Steg 1: Gå til www.youpark.no på smarttelefon, eller PC.
Er du allerede kunde hos Youpark kan du hoppe til steg 4

Steg 2: Er du ikke kunde, må du opprette en bruker ved å taste inn mobilnummeret ditt. Etter kort tid mottar
du en engangskode som du logger inn med.

Steg 3: Etter innlogging, må du fylle ut navn og epost, huk av dersom du ønsker å motta kvitteringer på
epost under innstillinger. Trykk «lagre» nederst på siden for å gå videre.

Steg 4: Etter å ha trykt lagre klikker du på «Kjøp nytt abonnement»

I søknadsfeltet kan du søke på Grimsdalsvegen, og deretter velge denne.

Steg 5: Velg «Sesongkort – 1. kjøretøy» for vanlig sesongkort. Velg deretter om du vil betale via kort eller
på faktura. MERK: Ved faktura som betalingsmetode vil det komme et administrasjonsgebyr i tillegg til
prisen for sesongkortet.

Bruksberettigede, her kalt andelseiere, kjøper først et vanlig sesongkort. Deretter kan de få kjøpt for flere
biler, til redusert pris. Disse må godkjennes av administratorer for nettsiden. Dette er Lars Ove Bergseng, tlf.
90118354, og Jacob Vigerust, tlf. 90557007
Dersom du ønsker at sesongkortet skal automatisk fornyes hvert år, huker du av boksen for automatisk
fornyelse av abonnementet, du blir da automatisk trukket 1000,- hver nye sesong. Hvis du ikke huker av, må
du manuelt betale for ny sesong.

Steg 6: Registrer Visa eller annen betalingsmetode på mine sider, dersom du ikke gjorde dette under forrige
punkt.

Steg 7: Registrer hvilket kjøretøy du skal benytte på sesongkortet. Du kan kun ha ett aktivt kjøretøy per
sesongkort.

Når dette er gjort og sesongkortet betalt, blir bilen din automatisk registrert ved passering.
HUSK! Kunden er selv ansvarlig for å legge inn nye kjøretøy eller betalingskort. Dersom du passerer
bommen med et annet kjøretøy enn det som er registrert på nettsiden, vil du bli trukket for vanlig
billett. Dette vil IKKE bli refundert.
God tur! 

Hvis noe er uklart, ber vi alle om å lese igjennom den komplette bruksanvisningen for youpark.

