


På www.youpark.no kan du skrive inn 
kjennemerke på ditt kjøretøy og få opp de 
aktuelle passeringene du har hatt i ett eller flere 
bomanlegg de siste 48 timer. 

Hvis du har passert flere av våre bommer i løpet 
av 48 timer (eller samme bom flere ganger), så 
får du opp passeringene samlet, og kan betale 
for alle i én og samme transaksjon.

Du velger selv om du ønsker å betale med VIPPS 
eller med ditt foretrukne betalingskort. 

Dette kan også gjennomføres enkelt på din 
mobiltelefon.

Hvordan betale for 
enkeltpassering?



Til høyre på forsiden til www.youpark.no står det «Registrer 
bruker / Logg inn». Her kan du enten opprette bruker med 
funksjonen «VIPPS – Logg inn» eller ved å taste inn ditt 
mobiltelefonnummer, og motta engangskode på en kostnadsfri 
SMS.

Når du har gjort dette skriver du inn koden du har mottatt på 
SMS og blir veiledet inn på «Min side». 

Nå er brukeren din opprettet og du kan starte å fylle inn 
personalia og annen informasjon for å fullføre din brukerprofil.

Dette kan også gjennomføres enkelt på din mobiltelefon.

Hvordan opprette 
en bruker?



• Legge inn betalingsmetoder (betalingskort eller faktura)
• Legge inn kjøretøy 
• Knytte opp ønsket betalingsmetode til dine kjøretøy. På den måten blir du 

trukket automatisk ditt betalingskort når du passerer en av våre bomanlegg.
• Kjøpe abonnement på ønsket vei og legge inn aktuelle registreringsnummer på 

abonnementet.
• Oversikt over kvitteringer for alle dine passeringer. Kvitteringer vil bli automatisk 

tilsendt din e-post når du passerer en av våre bommer ved å huke av denne.

«Min Side»
Når du har opprettet brukeren din kan du følge videre 
instruksjoner og fylle inn personalia (med «VIPPS Logg inn» vil 
mye av dette allerede være utfylt. Deretter kan du blant annet :



Skulle du ha behov for direkte hjelp?
Ta kontakt med YouPark på +47 47 70 07 00 eller i vårt 

kontaktskjema på www.youpark.no.

Vi hjelper gjerne til!
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