SKAPA ETT KONTO
För att kunna registrera importen via systembolagets hemsida måste du först skapa ett konto om du
inte redan har detta. Detta gör du via länken https://www.systembolaget.se/mina-sidor/skapa-konto/
Här skall du registrera lite uppgifter som Systembolaget behöver för att kunna hantera dina
beställningar
REGISTRERA DIN BESTÄLLNING
När ditt konto hos Systembolaget är klart kan du registrera din beställning.
Klicka på länken nedan för att komma direkt in på beställningssidan
https://www.systembolaget.se/Tjanster/Privatimport/Lagg-till-dryck/
Här skall du registrera information om de viner som du vill beställa. Du behöver bara fylla i de
obligatoriska fälten markerade med en " * ". Det här är vad du skall ange följande uppgifter;
Leverantör: TRIMIA CONSULTING AB
Varugrupp: rött, Vitt, rosé, mousserande eller dessertvin
Dryckens namn: Ange namnet på det vin du vill beställa. Antal: Ange hur många flaskor du vill
beställa.
Volym (ml): 750ml, 500ml eller 1000ml
Förpackning: Flaska
Välj butik: Välj någon av butikerna i närheten där du bor.
När du valt butik och klickar på Fortsätt-knappen så ombeds du slutligen att logga in dig med den epostadress samt med det lösenord som du angivit när du skapade ditt konto.
Efter det att du gjort din beställning skickar Systembolaget en prisförfrågan till Thimans Viner AB. Vi
svarar på denna med bland annat prisuppgift och leveranstid.
Nästa steg är att Systembolaget skickar en offert till dig som beställare, vanligtvis via sms. Du tackar
förhoppningsvis ja till offerten varpå Systembolaget skickar en beställning till L’Agorà Food & Wine AB.
Nu kan vi leverera vinet till den butik som du angivit i din beställning och Systembolaget bekräftar
slutligen till dig att vinet finns för avhämtning.
Som du förstår tar denna procedur lite tid så du får räkna med att en Privatimport kan ta upp till 2
arbetsveckor från din beställning till dess att du kan hämta ditt vin på Systembolaget.

Lycka till!!

