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Så här går det till att köpa viner från Stora Bryne Vin & Trädgård 
För tillfället har vi inga artikelnummer på Systembolaget så man får göra vad som 
kallas för en privatimport. Det är egentligen inte svårare än att beställa ett vin i 
Systembolagets butik. Så här går det till: 

1. Gå in på Systembolagets hemsida (http://www.systembolaget.se) 
2. Tryck på "Logga in" längst upp till höger, och sedan på "Logga in" i menyn 

som kommer upp 
3. Tryck på "Skapa konto" om du inte redan har ett konto hos systembolaget.se 
4. Fyll i uppgifterna som Systembolaget efterfrågar. Du får därefter ett e-post för 

att bekräfta kontot, och du behöver klicka på länken i e-postmeddelandet för 
att kontot ska bli aktiverat 

5. Logga in på ditt konto 
6. I menyn under "Tips på tjänster" finns "Privatimport" 
7. Följ anvisningarna på sidan, börja med att trycka på "Registrera en förfrågan 

om privatimport" 
8. I fältet "Leverantör" skriver du "Stora Bryne Vin & Trädgård", och i fältet 

"Producent" skriver du "Chiorri" 
9. Tryck "Nästa" 
10. I fältet "Dryckens namn" anger du vilket vin du vill köpa. Övriga fält med 

stjärnor (*) måste också fyllas i. Nödvändig information om våra viner finns 
nedan. Tryck sedan "Lägg till" för att lägga till vinet till din privatimport. Du 
kan lägga till flera olika viner i samma förfrågan, det är bara att trycka "Lägg 
till" för varje sort 

11. Efter du har tryckt "Nästa" visas en sammanställning av din privatimport. Här 
väljer du den Systembolagsbutik du vill få vinet levererat till. Tryck sedan på 
"Skicka förfrågan" för att Systembolaget skall skicka din förfrågan till oss 

12. Systembolaget kontaktar oss för prisförslag, och återkommer därefter till dig 
13. Om du accepterar priset vill Systembolaget att du delbetalar 30 % av 

köpesumman i butik. Om du inte accepterar priset behöver du inte göra 
någonting 

14. Systembolaget beställer dina flaskor av oss och vi levererar beställningen till 
din Systembolagsbutik 

15. Systembolagsbutiken kontaktar dig när dina viner har kommit 

Uppgifter som behövs om våra viner: 
Grechetto, 2015 (vitt vin, flaska 750 ml), ca pris 110 kr 
Colli Perugini Rosso, 2011 (rött vin, flaska 750 ml), ca pris 120 kr 
Saliato Rosso, 2012 (rött vin, flaska 750 ml), ca pris 135 kr 
Colli Perugini Rosato 2015 (rosévin, flaska 750 ml), ca pris 110 kr 
Vero Amore Passito (sött rött vin, flaska 500 ml), ca pris 250 kr 
 


