SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

Svemo-licenser 2018
2018 års licenser går att köpa i Svemo TA från den 1 december.
Nytt för 2018 är att du får välja på digital licensbricka eller få din licensbricka hemskickad per post.

Så här gör du för att köpa licens:
1. Logga in på Svemo TA.
2. Kontrollera att dina personliga kontaktuppgifter i din profil stämmer.
3. Gå till ”Licenser”.
4. Systemet hittar licenser som är automatiskt skapade baserat på tidigare licenser du
haft 2017. Här kan du ta bort och administrera dina licenser.
Du kan köpa nya licenser under fliken ”Licenser”. Klicka på knappen ”Välj till en
ny licens” så öppnas en lista med licenser som går att köpa i ett nytt fönster. Du kan
antingen välja en licens för hela året eller för en specifik tävling.
5. När du valt en licens så kan det komma upp en fråga om du vill använda licensen
utanför Sverige eller bara inom Sverige. Gör ditt val och fortsätt.
6. I nästa steg väljer du vilken licensbricka du vill ha.
A) Jag vill få en digital licensbricka.
Jag vill använda den digitala licensbrickan som är förvald och du går sedan vidare till
steg 7 för betalning.
B) Jag vill få licensbrickan skickad till mig per post.
Jag vill använda den digitala licensbrickan är förvald och du bockar istället i Jag vill ha
licensbrickan skickad till mig per post.
Ett nytt fält öppnas under ditt val. I detta fält står din leveransadress som är
registrerad i din profil i Svemo TA.
Vill du skicka brickan till denna adress fortsätter du till steg 7.
Vill du skicka licensbrickan till en tillfällig leveransadress ändrar du uppgifter i fältet.
Kontrollera att du har stavat rätt.
Tryck på spara.
Fortsätt sedan till steg 7 för betalning.
Tänk på att adressen som du angav ovan gäller endast vid denna beställning. För att
ändra din adress i Svemo TA måste du logga in eller kontakta din klubb och ändra
adress i IdrottOnline.
7. Bekräfta samtliga licenser du avser att köpa. Det ser du genom att den gröna
punkten lyser framför licensen. Knappen ”Betala” blir då möjlig att klicka på.
8. När du klickat på ”Betala” kommer du till ”Varukorgen” där du väljer vilka
licenser du vill betala vid detta tillfälle och hur du vill betala; med kort eller via
Internetbank. Genomför betalningen.
9. Du har nu en digital licensbricka i din profil under ”licenser” och du kan ladda
ner den hur många gånger du vill till din dator, mobil eller surfplatta.
Du som valt att få en licensbricka skickad till dig per post kommer få licensbrickan
inom 2 veckor.
10. För att ladda ner brickan, se fältet ”Digital licens” och klicka på Visa, Ladda hem
på den licensen du vill ha i digitalt format. Ladda ner licensbrickan och spara den i
din dator, mobil eller surfplatta. Licensbricka sparas som PDF.
11. Den digitala licensbrickan ska alltid visas tillsammans med giltig legitimation.

Har du frågor om vilken licens du ska
välja, kontakta Svemo licensavdelning:
Telefon: 011-231083
Telefontid: måndag till fredag 10:00-11:30,
12:30-15:00
E-post: licens@svemo.se

Om du stöter på tekniska problem kan du
alltid vända dig till Svemo TA Support:
Telefon: 011-231098
Telefontid: torsdagar 13:00-17:00
E-post: ta@svemo.se
(svar inom två arbetsdagar)

