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Bäsla kund,

Välkommen till Aimo Pa*. Vi bekräflar hämied atl ditl Mina sidoy hay skapaks.

Du kan hamera dina kontouppgifier, parkenngsabonnemang, online-bokningai och lakkuyoy
i Mina sidoy.

Föy aff ak}ivera ditl konlo, vänligsn klicka på knappen nedan.
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Vånliga hålsffiiiga;,-'

Almo Park Kundservice

#
Under fliken "Mina fordon" lägger du till registreringsnummerna på de bilar du parkerar
med. Det finns även plats f6r en enklare beskrivning, t.ex. "Min bl6a bil". Välj däre{ter
"Lägg till". Detta för att du sedan enkelt ska kunna koppla den bil du använder, till ditt
tillstånd.
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# Välj "Byt reg.nummer/mer information" på det tillstånd som är aktuellt för att få upp
alternativet-att ändra regrir. Tryck sedan på ':Ändra regnr".
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*;» I ruton registrerings nr finns en rullisto. Där kan du välja mellan dina fordon. När du valt
fordon och fyllt i din e-postadress, tryck spara. Tillståndet är så aktiverat och giltigt för
valt fordon.
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Välkommen
till en bekvamare vardag!
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