
Vi bytter nettbutikk! 
Vi har fått tilbakemeldinger om at det har vært vanskelig å finne fram i vår nettbutikk. Vi bytter 

derfor nå nettbutikk å håper at det skal bli enklere. Hvis du trenger veiledning finner du det her.  

 

Produkter å få kjøpt 
 

Alle …. 
Får kjøpe "Vegavgift 2016". Disse er gyldige per kalenderår. 

 Du som ikke er bruksberettiget men bor på postnummer 2080 eller 2092 …. 
Får i tillegg til "Vegavgift 2016" også kjøpe "Jaktkort småvilt 2016" og "Jaktkort rådyr 2016". 

Du som bor på eiendom med bruksrett 
Får kjøpe alle produktene.  

 

Kjøpe ……. 
Hvis du ikke har bruksrett trenger du ikke å ha konto eller å logge inn.  

 Klikk på "Kjøp" under det produktet du vil kjøpe. 

o Vegavgift – Velg antall biler og fyll ut registreringsnummer. Klikk på "Legg i 

handlekurv" 

o Jaktkort – Fyll ut fødselsdato og jegernummer på jegeren. Klikk på "Sjekk jegeravgift" 

Klikk "Legg i handlekurv" 

 Klikk på "Handlekurv" oppe til høyre.  

 Fyll ut feltene. Klikk "Neste – Bekreft ordre" 

 Klikk "Send ordre" 

 Velg betalingsmetode 

 Fyll ut feltene 

 Klikk "Bekreft betaling" 

 Du får en kvittering til din mail som du skriver ut og tar med ut i skogen. Kvittering for 

vegavgift legges synlig i frontruten på bilen.  

 

Du som bor på eiendom med bruksrett 
Bruksberettigede i Eidsvoll Almenning må logge inn for å få sine fordeler. (Det er ikke samme 

brukernavn og passord som i forrige nettbutikk). Klikk på "Logg inn" oppe til høyre og benytt "Glemt 

passord" funksjonen for å få tilsendt brukernavn/nummer og passord til din e-post.  

Det er mailadressen som er registrert hos XL-bygg som må benyttes.  

 Hvis du ikke har registrert mailadresse hos XL-bygg vennligst kontakt Bente Holen så gjør hun 

det til deg, mail Bente.Holen@eidsvoll-almenning.no eller telefon 94010561.  

 Den personen som er registrert på konto med bruksrett hos XL-bygg logger inn i nettbutikken 

å tar ut jaktkort til øvrige beboere på eiendommen. Etter innloggingen fylles alle felt  ut med 

jegerens informasjon.  

 

Trenger du hjelp? Kontakt oss så hjelper vi deg 
Karin Hägg - Telefon 95253315 eller mail Karin@eidsvoll-almenning.no 

Bente Holen - Telefon 94010561 eller mail bente.holen@eidsvoll-almenning.no 
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