
Nacka Bryggeri Guide för Beställning av BAGGENS IPA 

Detta är en enkel steg-för-steg-guide för hur man beställer BAGGENS IPA från Systembolagets 
beställningssortiment för de systembolag och ombud som inte har den i sitt sortiment. 

1. Gå till hemsidan för BAGGENS IPA: 

http://www.systembolaget.se/dryck/ol/baggens-ipa-3080003 

 

  

2. Skriv in det systembolag/ombud som skall vara din ”leverantör” i det blå sökfältet så kommer 
texten upp under som säger 

”Inte i butikens sortiment”. 

http://www.systembolaget.se/dryck/ol/baggens-ipa-3080003


3. Klicka sedan på den gröna knappen ”LÄGG TILL DRYCK” 

Då poppar det upp en ”1:a ” längst upp till vänster i fönstret alldeles ovanför Systembolagets 
logga. 

4. Klicka där på ”Dryckeslista”. Då kommer denna bild upp:

 
5. Nu kan du i den lilla antalsrutan till vänster om flaskan ange hur många du vill beställa. 

Om du t ex skriver 24 så får du en hel originalkartong ”Nacka Bryggeri”. 

6. Tryck på gröna knappen ”BESTÄLL”. 

Om du har konto på Systembolaget.se och redan är inloggad så kommer du direkt till 
Leveranssidan.  

Men om du inte har konto, eller inte är inloggad, kommer en inloggningsruta upp och om du har 
konto så loggar du in nu och om du inte har konto så klickar du på ”Skapa konto”. 

 



7. Nu kommer du till leveranssidan och där väljer du om du vill ha leveransen till butiken eller 
hem. 

 

8. Voilá. 

Resten för att bli klar är enkelt så det beskriver vi inte här. 

Obs, betalar gör du inte här utan när du hämtar/får varorna så småningom. 

9. Om det står att det inte går att beställa för att den är tillfälligt slut så finns det en "Bevaka 
dryck"-funktion i svart text på högra sidan, mittemellan "chatta med oss"-knappen och den 
då icke-ifyllda "Nästa"-knappen (i och med att man inte kan gå vidare och beställa då). 
Klickar du på den så bevakar du varan och får ett mejl av Systembolaget när den är 
tillgänglig för beställning igen.  

 

Lyyycka till!!!! 

Nacka Bryggeri 


