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DE BEDSTE PARKERINGSLØSNINGER
Metroparks mål er at være det parkeringsselskab der bliver valgt, når 
behovet er gode løsninger på parkeringskontrol. 
Kvaliteten af vores service er det vigtigste omdrejningspunkt, for det 
samarbejde vi tilbyder.

PROFESSIONEL PARKERINGSKONTROL
Metropark bygger på tillid, pålidelighed og et stærkt samarbejde.

• Vi har fokus på service.
• Vi arbejder ud fra et princip om at være i konstant udvikling, for 

at kunne give vores samarbejdspartnere, samt bilister de bedste 
rammer for parkering.

• Vi har erfaringen og evnen til at udføre vores arbejde ordentligt, 
både over for bilister og samarbejdspartnere.

RÅDGIVNING OM PARKERINGSSTRATEGI
Ud fra samarbejdspartnerens ønsker og behov, skaber vi sammen 
fleksible og effektive parkeringsløsninger. Målet er altid at finde den 
bedste løsning til gavn for vores samarbejdspartner. 
Den rigtige strategi er valgt, når parkeringsløsningen udmønter sig i 
tilfredse bilister, og der samtidig skabes en merværdi på parkering-
sområdet.

PARKERINGSKONTROL UDEN OMKOSTNINGER
Vi foretager gratis og effektiv parkeringskontrol af de aftalte områder, 
med timelønnet serviceorienteret personale. Vi forsyner de aftalte 
områder med tydelig skiltning om regler for parkering. Vi sørger for 
løbende udstedelse af parkeringstilladelser samt gæstekort efter 
aftale. 
Vi varetager al administration i forbindelse med håndteringen af 
kontrol-afgifter, rykkerprocedure, inkasso, klager mm.

DE BEDSTE  
PARKERINGSLØSNINGER

5 VÆSENTLIGE GRUNDE  
TIL PARKERINGSKONTROL
• Begrænse uvedkommende parkering
• Let adgang til egne p-pladser
• Segmenterede kunder får adgang til parkering
• Større flow i besøget på p-pladsen
• Overvågning af p-områder bidrager til større  

sikkerhed og færre indbrud

MANGE LØSNINGER PÅ BEHOVET
• Tidsbegrænset parkering
• P-tilladelser til udlejede pladser
• Gæstekort til udvidet parkering
• Betalingsparkering med parkeringsautomater
• Parkeringskontrol 
• Kombinationer af ovenstående

VORES SERVICE OMFATTER BL.A. 
• Administration af privat- og erhvervsparkering
• Udvikling og drift af parkeringsopgaver
• Tydelig og brugervenlig skiltning
• Effektiv kontrol af parkeringsområder
• Erfarne, timelønnede P-vagter
• P-tilladelser efter aftale
• Gæste-kort ved behov
• Vedligeholdelse af skilte, automater mm
• Alm. driftsudgifter vedrørende udstyr varetages af os

metropark.dk


