VÄGLEDNING TILL INRESEFORMULÄR
ITALIEN MED EGEN TRANSPORT (BIL)

Denna version är uppdaterad den 15 februari 2022.
Din skidresa närmar sig och innan avresa ska du fylla i ett inreseformulär.
Vi har gjort en guide för att hjälpa dig att fylla i inreseformuläret korrekt. Denna guide är vägledande. Vi
tar förbehåll för att de italienska myndigheterna löpande kan göra ändringar som vi inte kan hållas
ansvariga för men vi kommer hålla denna vägledning bäst möjligt uppdaterad.
Inreseformuläret SKA fyllas i innan avresa. Om alla resenärer på bokningen inte är registrerade på
ett inreseformulär kommer man att nekas avresa från Sverige. Gå därför igenom bekräftelsemailet
grundligt efter att ha fyllt i det och kom ihåg att ta med det på resan.
Formuläret kan fyllas i via denna länk: https://app.euplf.eu/#/
OBS! Om du fyller i formuläret online ska du använda den engelska versionen och INTE
översätta formuläret till svenska.

1: KOM IGÅNG
För att börja fylla i ditt inreseformulär ska
du välja denna länk: https://app.euplf.eu/#/
Klicka på denna knapp för att börja

2: LAND
FINAL DESTINATION: Här ska
slutdestinationen skrivas in – dvs. landet
som är Italien.
Klicka sedan på "continue" (den blå
knappen) för att fortsätta.

3: TRANSPORT
TRAVELLING BY: Markera att du ankommer
med bil.
Klicka sedan på "continue" (den blå knappen)
för att fortsätta.

4: INNAN DU BÖRJAR
Markera att du på heder och samvete fyller i
inreseformuläret komplett, korrekt och ärligt. Använd ev.
Google Translate för att översätta.
Markera sedan fältet att du är införstådd med GDPR.
Klicka sedan på "continue to login" (den blå
knappen) för att fortsätta.

5: REGISTRERA ANVÄNDARE
Här ska en användare registreras för att kunna få
tillgång till formuläret igen.
Klicka nu på "register" (orange knapp).
OBS! Har du tidigare rest till Italien och fyllt i ett
formulär ska du logga in här (den blå knappen). Du
kan gå vidare till punkt 7.

6: REGISTRERA NY ANVÄNDARE
EMAIL: Här fyller du i din e-mail.
PASSWORD: Här fyller du i ett lösenord. Det ska
innehålla minst sex tecken. Bekräfta sedan
lösenordet (ska stämma överens) med
ovanstående.
Klicka sedan på ”register” (den blå knappen) för
att fortsätta.

7: LOGGA IN
Du ska nu bekräfta mailet från "no-reply@euplf.eu" - gå
till din egen mail och klicka på länken.
Sedan loggar du in med e-mail och lösenord.
Klicka sedan på "log-in" (den blå knappen) för att
fortsätta.

8: TRANSPORTSÄTT
TRANSPORT TYPE: Här väljer du transportsätt - alltså bil (car).
DEPARTURE COUNTRY: Här väljer du vilket land du kör ifrån - alltså Sverige (SE).
DATE/TIME OF DEPARTURE: Här väljer du avgångstid (ca).
POINT OF ENTRY: Här väljer du var du korsar gränsen. Detta är de mest
naturliga vägarna, men kontrollera i förhållande till din rutt:

❖
❖
❖
❖
❖

Livigno - Ponte del Gallo (SO), Category 1/NA
Passo Tonale - Brennero ( Brenner Pass)/NA
Canazei - Brennero ( Brenner Pass)/NA
Cervinia eller Champoluc - Traforo G.S. Bernardo (AO), Category 1/NA
Sestriere eller Sauze d’Oulx - Ponte Chiasso (CO), Category 1/NA
(över Lugano)

DATE/TIME OF ARRIVAL: Här väljer du din ankomsttid till din destination (ca).
Klicka sedan på "continue" (den blå knappen längst till höger) för att fortsätta.

9: PERSONUPPGIFTER
LAST NAME: Skriv ditt efternamn.
FIRST NAME: Skriv ditt förnamn.
SEX: Ange ditt kön.
DATE OF BIRTH: Ange din födelsedag.

10: PERSONUPPGIFTER (fortsättning)
TYPE OF ID: Välj ID-kort eller pass.
Väljer du pass kommer det fram ett fält som ska fyllas i med
ditt passnummer.
PRIMARY TELEPHONE NUMBER: Ange ditt telefonnummer
med +46 före.
Exempel: +46 712 345 678
OTHER TELEPHONE NUMBER: Ignorera – du ska inte skriva
något här.
EMAIL ADRESS: Ange din mailadress.
Klicka sedan på "continue" (den blå knappen längst till
höger) för att fortsätta.

11: HEMADRESS I SVERIGE
COUNTRY: Välj land – Sverige.
STATE: Ange din region.
CITY: Ange din ort
Exempel: Göteborg = Goteborg, Trollhättan = Trollhattan.
Man kan inte använda å, ä och ö.
STREET: Ange din adress (gatunamn).
STREETNUMBER: Husnummer.
Klicka sedan på "continue" (den blå knap længst mod højre) for at
forsætte.

12: ADRESS PÅ DIN INKVARTERING I ITALIEN
ADDRESS TYPE: Välj typ (lägenhet/hotell).
COUNTRY: Välj land (Italien).
CITY: Välj ort (destinationens namn).
STREET NAME: Skriv adress på ditt boende – står på ditt resebevis.
STREET NUMBER: Skriv gatunumret på ditt boende.
Klicka sedan på "continue" (den blå knappen längst till höger) för att fortsätta.

13: DEKLARATION
DATE OF BIRTH: Välj ditt födelsedatum.
PLACE OF BIRTH: Skriv din födelseort - den som är angiven i ditt
pass.
COUNTRY OF BIRTH: Skriv ditt födelseland – det som är angivet i
ditt pass.
PROVINCE: Skriv vilken region du bor i
CITIZENSHIP: Skriv ditt medborgarskap.
OBS! Om du har med dig barn ska du välja detta fält. Om inte, kan du
fortsätta till punkt 16.

14: DEKLARATION PÅ BARN
Här klickas i att du har ansvar för ditt barn/dina barn.
LAST NAME: Ditt barns efternamn.
FIRST NAME: Ditt barns förnamn.
DATE OF BIRTH: Välj ditt barns födelsedag.
PLACE OF BIRTH: Födelseort - den som står angivet i ditt
barns pass.
RELATIONSHOP: Relation till barnet (son/dotter).
Det kan läggas till / tas bort flera barn genom att använda
knapparna "add" (lägga till) & "remove" (ta bort)

15: DEKLARATION (fortsättning)
Detta fält är om du har varit i ett annat land de senaste
14 dagarna. Här väljer du "none" om du inte har varit i
ett annat land inom denna tidsperiod.
Här väljs vilken region ni ska besöka i Italien:
❖

Livigno eller Passo Tonale - Lombardia/25

❖

Canazei - Trentino-Alto Adige/32

❖

Cervinia eller Champoluc - Valle d'Aosta/23

❖

Sestriere eller Sauze d’Oulx - Piemonte/21

Här väljs lista C.
Här väljs boxen. Du ska komma ihåg ditt
covidbevis eller tillfrisknandebevis vid inresa.

OBS! Notera att det vid inresa till Italien även accepteras ett negativt test för personer över 12 år men för att bo på hotell
och använda skidliftar krävs det vaccinbevis eller tillfrisknandebevis.

Till sist klickar du på "submit" (blå knappen längst till höger).

16: DONE – REDO FÖR SKIDRESAN
Du har nu fått en slutlig bekräftelse på din privata mail.
Ta med formuläret på din skidresa.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Alperna!
OBS! Mailet ska innehålla en QR-kod som denna:

