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            12. januar  2022

TAB Vesterby     
Att: Jan Schönemann-Paul                   

 

UnoPark ApS  
Arnold Nielsens 

Boulevard 136 

2650 Hvidovre  

CVR: 36701781

 

 

Udspil vedrørende parkeringsordning 

I forlængelse af en behagelig telefonsamtale sender UnoPark hermed et udspil vedrørende 

parkeringsadministration af parkeringsarealerne tilhørende afdelingen TAB Vesterby i Taastrup.  

 

Omkostningsfrit 

Vi sørger for skiltning, parkeringstilladelser, daglig p-kontrol, administration, standere m.m. 

Parkeringsløsningen er 100% omkostningsfri for jer som kunde. 

UnoPark sørger for alle udgifter tilknyttet parkeringsaftalen.  

 

Automatisering og GDPR 

Vi tilbyder digitale- og fysiske p-tilladelser samt gæstekort, herunder app løsning til registrering af 

gæstetilladelser. Såfremt I har et ønske om, at det skal være en kombination af de to, 

imødekommer vi naturligvis dette.  

 

UnoPark har som et af de få parkeringsselskaber på markedet et samarbejde med Motorregistret, 

således at vores system er integreret med deres. Dette betyder, at når en beboer skal oprette en 

parkeringstilladelse, skal de tilgå vores hjemmeside. Når beboeren har oprettet en 

parkeringstilladelse via hjemmesiden, kontrollerer systemet månedligt med Motorregistret (DMR), 

om beboeren stadig har en tilknytning til adressen. Ifald dette ikke er tilfældet, ophæves 

parkeringstilladelsen automatisk. Dette gør det enkelt for beboeren, forhindrer misbrug og sikrer, at 

gældende GDPR regler overholdes i forbindelse med oprettelse af parkeringstilladelser. 
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I som kunde har mulighed for selv at vælge de parkeringsbestemmelser der skal gøre sig 

gældende. Vi som en erfaren parkeringsoperatør, står naturligvis til rådighed hvis I skulle ønske jer 

at gøre brug af os. Vores anbefaling er, at vi ser på de specifikke parkeringsudfordringer I står 

med, og herfra afgiver vores bud på, hvordan sådan en løsning kan se ud.   

 

Økonomi  

UnoPark vil tilbyde Kunden en andel pr. indbetalt kontrolgebyr. Kunden vil få deres tilgodehavende 

overført hvert kvartal med en tilhørende oversigt over udstedte og annullerede parkeringsafgifter.  

 

Administration  

UnoPark står for al administrationen i forbindelse med parkeringsordning; herunder fremsendelse 

af gæstetilladelser, support, registrering af afdelingens håndværkere m.m. Som et resultat af dette, 

er der ingen administrative arbejdsopgaver hverken for bestyrelsen eller ejendomskontoret.   

 

Kundeservice 
I forbindelse med spørgsmål eller klager er det vigtigt, at parkanterne får svar på henvendelser 

hurtigt, hvorfor sagsbehandlingen skal ske senest inden for 72 timer. Dette gør, at parkanterne får 

eksekveret deres sager inden for meget kort tid, og dermed får en afklaring inden for kort tid. 

Parkanter kan indsende klager samt se dokumentation for udstedelsen af kontrolgebyrer på 

hjemmesiden www.pklage.dk.  

Derudover tilbyder vi ubegrænset annulleringer af kontrolgebyrer uden omkostninger. 

 

Parkeringsvagter 

UnoPark er en del af Dansk Erhverv, for at sikre de bedste arbejdsvilkår for alle ansatte. Vores 

vagter er uddannede vagtfunktionærer og vil være til jeres rådighed døgnet rundt, hvilket vi har 

erfaret kan være med til at reducere hærværk og tyveri. Hvis I måtte have ønske om, at p-vagten 

skal observere parkeringsarealet på et bestemt tidspunkt af dagen eller i et bestemt tidsinterval, vil 

dette blive imødekommet af UnoPark, som har mulighed for at sende p-vagter ud i de ønskede 

tidsrum. 

 

Bindingsperiode 

Opsigelse aftales med kunden. Fra samarbejdets ophør kan UnoPark ikke længere udskrive 

kontrolgebyrer, medmindre andet aftales med kunden.  
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Udpluk af referencer 

 
 
Venlig hilsen / Best regards 

  
Abdel Mojab 
UnoPark ApS 

  
Driftschef 
Mobil: +45 50 43 78 59  
Direkte: +45 70 209 204 
E-mail: az@unopark.dk   
Web: http://unopark.dk 
Arnold Nielsens Blvd. 136  
2650 Hvidovre  

 


