Manual för att skapa konto,
samt göra ärenden via självbetjäning
Skapa konto
För att få tillgång till din tidnings digitala tjänster som befintlig
kund så behöver du skapa ett konto via din tidnings hemsida. Som
inloggad på ditt konto kan du ta del av premierade artiklar (Plus/
Digital Bas), e-tidningen samt genomföra adressändring, uppehåll
och anmäla utebliven tidning via självbetjäningen.
För att enklast skapa ditt konto behöver du först och främst ha tillgång
till ditt kundnummer samt ditt postnummer. Kundnumret finner du
vanligen på din faktura, alternativt i riktade brev och mail till din adress
eller e-post. Kundnumret är unikt och består alltid av 10 siffror.
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För att skapa ditt konto på hemsidan behöver du, väl inne
på hemsidan, klicka på Logga in överst i högra hörnet.

LOGGA IN
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Du kommer då se den ordinarie inloggningsportalen där
du klickar på Inget konto? Skapa här.
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När du kommer in på sidan För dig som redan prenumererar fyller du i kundnummer och ditt postnummer och
klickar sedan på Ok, fortsätt för att identifiera dig som
kund hos oss.

Inget konto? Skapa här.
E-postadress

För dig som redan prenumererar
Aktivera med

Lösenord

Kom ihåg mig

Logga in

Kundnummer

Ange ditt kundnummer (står på din faktura) och postnummer så har du snart skapat ditt konto.
Sedan kan du enkelt själv göra tillfällig adressändring, reklamera utebliven tidning och mycket
annat.

KUNDNUMMER

Kundnummer

POSTNUMMER

ex. 12345

Ok, fortsätt

Glömt lösenord?
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Komplettera
uppgifter
4

Komplettera uppgifter
Var vänlig ange ditt förnamn

* E-POST

Du kommer nu in på registreringssidan där
du ska komplettera uppgifter och eventuellt
ändra dina uppgifter.

* LÖSENORD

Här behöver samtliga uppgifter vara ifyllda för att
du sedan skall komma vidare och kunna använda
ditt nya konto.
Den angivna e-postadressen kommer fungera som
ditt inloggningsnamn och lösenordet är valfritt.
Du behöver även godkänna våra användarvillkor och
vår integritetspolicy för att kunna slutföra registreringen. Detta gör du genom att klicka i den blå rutan
till vänster om Jag accepterar användarvillkoren/
integritetspolicyn.

* FÖRNAMN

Förnamn

* EFTERNAMN

Efternamn

* MOBILNUMMER

endast siffror ex. 0701231234

* PERSONNUMMER

ÅÅMMDD-XXXX

Jag accepterar användarvillkoren.

Aktivera konto

Jag accepterar integritetspolicyn.

och logga in

När allt är ifyllt klickar du på Aktivera konto och
logga in.

Nu är ditt
konto skapat!

Ärenden via
självbetjäning

5
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För att komma vidare klicka på Fortsätt.

Inne på ditt konto kan du se dina aktuella uppgifter under
Kontoöversikt.

Kontoöversikt

Min information

Kontoöversikt
Profil
FÖRNAMN

EFTERNAMN

SVENSSON

Ditt konto är uppdaterat!
Ditt konto är nu uppdaterat och du är fortsatt inloggad.
Gå till Mitt konto.

Byt lösenord

e-post@mail.se
MOBILNUMMER

ALIAS

123456789
KUNDNUMMER

Fortsätt

ANNA

E-POSTADRESS

Ange alias
PERSONNUMMER

1300428670

570130-3181

Spara
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Mina produkter

eGP
Du får eGP till din mobil, surfplatta och dator varje dag. Läs den p
Förutom allt det ordinarie innehållet som alltid finns i tidningen h
När du prenumererar får du dessutom tillgång till Nytta & Nöje. H
upplevelser för dig som vill sätta guldkant på tillvaron.

Adressändring

7

Reklamation

Uppehåll

Tillfällig adressändring

Du kan även, under dina uppgifter, se vilken eller vilka aktiva
produkter du har under Mina produkter samt genomföra
självbetjäning genom att klicka på Adressändring, Reklamation, Uppehåll eller Tillfällig Adressändring.
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