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För att registrera en privatimport hos Systembolaget, följ instruktionerna enligt nedan.  
 
Om du inte har konto hos Systembolaget måste du först skapa ett för att sedan logga in och göra din 
beställning. Det tar inte mer än två minuter och du behöver bara ange ett fåtal uppgifter. Därefter går 
du vidare till att registrera din hemtagning genom privatimport. 
 
Klicka på länken, http://www.systembolaget.se/Tjanster/Privatimport/Lagg-till-dryck/, för att 
komma till registrering av din privatimport eller  så går ni till www.systembolaget.se och väljer 
”Tjänster” i den övre menyn.  
 
Klicka sedan på ”Privatimport” i vänstra spalten, och därefter på ”registrera ny privatimport” under 
punkt tre (3) i högra spalten. Du får då upp en beställningssida med rubriken Lägg till dryck, vilket är 
det första steget av fyra. Du behöver bara ange följande uppgifter när du registrerar din privatimport. 
 
1) Leverantör: Vinoliv Import (Dina Vingårdars samarbetspartner avseende import) 
2) Varugrupp (välj i ”rullgardin”): Rött vin/Vitt vin/Rosévin/Mousserande vin. 
3) Dryckens namn enligt ditt vinkvitto 
4) Antal: . Här anger du antal flaskor du vill ta hem. Varje låda du köpt innehåller 12 flaskor. 
5) Volym: 750 ml  
6) Förpackning (välj i ”rullgardin”): Flaska 
7) I fältet ”Valfri information” måste du ange ”Jag samtycker till att följande information lämnas 
ut till importören: (ange ditt) namn, delägarnummer och mobilnummer. 
 
OBS, om du har mer än ett vin att ta hem måste du göra denna procedur, 1) till 6), för varje vin. Punkt 
7) räcker om du har med på det första vinet du registrerar. 
 
När du har gjort allt enligt ovan, väljer du vilken butik vinerna skall levereras till. Markera butiken och 
klicka på ”Välj butik”! 
 
Din importförfrågan kommer upp. Titta noga igenom den innan du godkänner den. 
Om du går in i butik och gör din privatimport, så måste all ovanstående information vara med.  
 
Du kommer att få ett mejl från Systembolaget där det framgår att de tagit emot din förfrågan. När 
Vinoliv har besvarat offerten till Systembolaget kommer du att få en offert via mejl med det slutgiltiga 
priset 63 kr/flaska, vilket inkluderar frakt, skatter och avgifter. Vinet har du ju redan betalat. Godkänn 
offerten enligt de instruktioner som anges i mejlet, enklast med vändande svarsmejl.  
 
När varorna kommit till din valda Systembolagsbutik erhåller du ett SMS till det nummer du har angivit 
i ditt konto hos Systembolaget. Du har två veckor på dig att hämta ut varorna efter det att du har 
erhållit SMS från Systembolaget.  
 
Lycka till! 


