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Om man inte har en licens i sin varukorg när man loggar in i LoTS 
 
Om du loggar in i LoTS och får den här texten ”Obetalda varor” så ligger dina licenser i 
din varukorg och det är bara att gå till varukorgen och klicka ”Betala valda artiklar”. 
 
 

 
 
 
Men om du har haft din licens vilande ett eller flera år eller om du var spärrad när 
årskörningen gjordes (Nov-Dec året innan) så finns licensen inte i varukorgen. Du 
måste då klicka på ”Licenser” i vänster menyn och därefter knappen ”Välj till ny 
licens”. Se bild: 



 

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET | THE SWEDISH AUTOMOBILE SPORTS FEDERATION ----------------------------------- 

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Phone: +46 8 626 33 00 Org/VAT: 802000-3425 
Box 705 Bergkällavägen 31 A Telefax/Fax: +46 8 626 33 22 
191 27 Sollentuna 192 79 Sollentuna E-post/E-mail: mailbox@sbf.se FIA-medlem 
Sweden Sweden Internet: www.sbf.se sedan 1969 

 
 
Du får då upp en ruta med en massa licenser. För att lättare hitta den du söker 
väljer du först ”Nuvarande år” eller ”Nästa år”. Här kan du också välja tillfällig 
licens som gäller bara för en tävling. Välj sportgren. Du får då upp de licenser som 
finns för det året inom den sportgrenen. 
 

 
 
Vid dom licenser du har ”behörighet” att köpa står det ”Köp” (1). De som du inte 
har tillgång till står det ”Ej tillgänglig” (2). När du klickar på ”Köp” läggs den i 
varukorgen. Har du flera licenser gör du om processen igen: ”Välj till ny” – 
”Nuvarande år” – välj ”Sportgren” – klicka på ”Köp”. När du valt ALLA licenser du 
har går du till varikorgen och väljer ”betala valda artiklar”. 


