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Lathund för beställning från Pax Brygghus 
privatimport via Systembolaget   

 

Vi erbjuder provsmakningslådor med 12 flaskor hantverksöl för 480 kr. Lådan 

innehåller fyra sorters öl, tre flaskor av varje. Leverans sker till Systembolagets butiker i Eslöv eller 

Lund Nova. Eventuellt kan vi erbjuda andra systembolag mot extra fraktkostnad, kontakta oss om 

intresse finns. 

Räkna med att beställningsprocessen tar ungefär en vecka i normalfallet. Upp till två 

veckor inför stundande storhelger. 

 

För att kunna göra en förfrågan om privatimport måste du ha ett konto på www.systembolaget.se, 

det är samma som du använder för beställningssortimentet osv. Har du inget behöver du först skapa 

ett sådant.  

 

Klicka på den lilla gubben längst upp till höger för att logga in eller skapa ett nytt 

konto.  

 

 

Längst ner på sidan hittar du en länk till ”Beställa dryck”. 

 

http://www.systembolaget.se/
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Leta upp länken till Privatimport.  

 

 

 

Klicka på ”Registrera en förfrågan om privatimport”. 
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Ange ”Carl Sjöström” i fältet för leverantör. Producent behöver inte fyllas i.  

Klicka på NÄSTA. 
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Fyll i uppgifter enligt nedan och klicka sedan LÄGG TILL. 
Dryckens namn:  Provsmakningslåda (eller bara PAXBOX) 

Varugrupp:  Öl  

Antal:  ange det antal provsmakningslådor du önskar beställa 

Volym ml:  3960 

Förpackning:  Blandlåda 
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Nu finns en rad med Provsmakningslåda i din förfrågan. Välj NÄSTA. 
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Nu ser du en sammanfattning av din förfrågan 
Kontrollera uppgifterna och välj butik. OBS: Vi levererar för närvarande enbart till butikerna i ESLÖV 

och LUND. Väljer du en annan butik så lägger vi på frakt i den mån det är möjligt att lösa. I annat fall 

avvisar vi förfrågan. 

 

 

Skicka förfrågan 
Du kommer att få ett bekräftelsemejl från Systembolaget med ett beställningsnummer. För att vi ska 

kunna ge dig bästa service får du gärna skicka vidare detta till order[a]paxbrygghus.se. På så sätt vet 

vi att just du får rätt varor och kan kontakta dig om det är några frågetecken vilket sparar tid.  

När vi lämnat offert till Systembolaget återkommer de till dig och du får bekräfta din beställning.  

När varorna finns att hämta i butik får du besked om detta och åker dit och köper på vanligt sätt. 

Välkommen med din beställning! Hör av dig om vi kan hjälpa till på något sätt. 


