För att göra en beställning av privatimport hos Systembolaget, följ instruktionerna nedan.
Börja med att logga in. Har du inga inloggningsuppgifter måste du först skaffa ett konto. Det gör
du också på Systembolagets hemsida, och det tar endast några minuter.
När du är inloggad scrollar du längst ner på sidan och klickar på ”Beställa dryck”, och därefter
på ”Privatimport”. Här kan du läsa om privatimportförfarandet.
Därefter klickar du på ”Registrera en förfrågan om privatimport”.
Under ”Svensk leverantör” och ”Leverantör” anger du ”Vinoliv AB”. Klicka på ”Nästa”
Följande uppgifter vill vi att du fyller i, observera att följande punkter måste du fylla i för varje
vin du vill beställa:
Dryckens namn (det som står angivet på ditt vinkvitto)
Varugrupp (rött vin, vitt vin, mousserande vin)
Antal flaskor (varje låda du köpt innehåller 12 flaskor)
Volym ml (750, ange ingen måttenhet)
Förpackning (välj flaska i rullistan)
Årgång (om ditt vin inte har någon årgång lämnas rutan tom)
Valfri information: Här måste du ange att Vinoliv får ta del av följande, ” Jag samtycker till att
följande uppgifter lämnas till importören: ditt namn, ditt (mobil)telefonnummer och ditt
medlemsnummer.
Observera att du inte behöver fylla i övriga punkter.
Klicka på ”Lägg till”. Om du har fler viner att beställa så gör du om denna procedur för varje
vin. Notera att varje vin hamnar i listan nederst på sidan. När du är klar, kontrollera i listan som
genereras att alla viner finns med.
Klicka sedan på ”Nästa” och kontrollera att uppgifterna stämmer.
Under ”Leverans” ska du välja vilken butik du vill ha vinet levererat till. Därefter måste du
godkänna Systembolagets allmänna villkor och privatimportsvillkor genom att kryssa i rutan.
Därefter klickar du på ”Skicka förfrågan” – klart!
Lycka till, hör av dig om du har frågor!
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