Effektivisera dina anställdas parkeringar med hjälp av Tjänsteparkering, en fakturatjänst som samlar alla anställdas parkeringar
varje månad.
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Vi lanserar Tjänsteparkering - en
fakturatjänst för företagare
Nu lanserar vi Tjänsteparkering, en tjänst som innebär att företag kan få
sina anställdas avgiftsparkeringar samlat på en faktura.
- Det känns bra att vi nu kan erbjuda den här tjänsten för vi vet att den är
efterfrågad av våra företagskunder, säger Hanna Munde, chef för marknad
och affärsutveckling, Göteborgs Stads Parkering.

Många företag lägger mycket tid varje månad på att administrera
parkeringskvitton för parkeringar som gjorts i tjänsten. Med Tjänsteparkering
kan vi nu erbjuda en betydligt effektivare lösning.
- Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att hantera sin
parkering, och detta är ett led i det arbetet, säger Hanna Munde.
Företaget som vill komma igång med tjänsten ansluter sig via Parkering
Göteborgs företagsportal och väljer sedan Tjänsteparkering samt lägger till
de personer som ska få tillgång till fakturatjänsten. Så snart tjänsten är
aktiverad kan de anställda välja ”faktura” som ett betalmedel direkt i appen
Parkering Göteborg när de parkerar i tjänsten.
- Med Tjänsteparkering kan företagen lägga mer tid på sin verksamhet än att
hantera parkeringskvitton för sina anställda, säger Hanna Munde.
Om tjänsten

•
•
•
•

Tjänsteparkering kostar 49 kr ex moms per månad och användare
Gäller en månad i taget med en kalendermånads uppsägningstid
Faktura skickas i efterhand till företagets kontaktperson
Den anställde väljer betalmedel "faktura" direkt i appen
Parkering Göteborg

Göteborgs Stads Parkering är ett parkeringsbolag som ägs av Göteborgs Stad.
Vi arbetar för att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad för de som
bor och arbetar här, men också för de som tillfälligt besöker oss. Under
varumärket Parkering Göteborg har vi idag 71 000 parkeringsplatser, 872
laddplatser och dagligen görs upp emot 40 000 betalningar i appen och 14
000 betalningar i betalautomater. Bolaget omsätter 523 miljoner kronor och
förvaltar parkeringsanläggningar till ett värde av drygt 2 440 miljoner kronor
och har ca 90 medarbetare.
Vår kärnverksamhet kan tyckas simpel – vita streck på svart asfalt. Men
faktum är att parkering är en fråga som är viktig för många människor. Vi ser
parkering som en pusselbit i det som kallas hållbar mobilitet.

Göteborg är mitt uppe i en byggboom som kommer att pågå i många år till.
Staden förtätas och vi bygger bostäder, verksamheter och arbetsplatser för
150 000 nya invånare fram till 2035. Men även nu under byggtid behöver
Göteborg vara tillgänglig för de som bor och arbetar här, men också för de
som besöker staden tillfälligt. För att skapa den stad vi vill ha behöver vi
hjälpas åt att resa så hållbart det bara går, vi behöver skapa en hållbar
mobilitet.
För mer information om Göteborgs Stads Parkering, besök
www.parkeringgoteborg.se
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