
1. Klicka på NEW USER



2. Registrering 

För att genomföra din resa till 
Frankrike behöver du först  
registrera dig för att sedan fylla i  
inreseformuläret.

1. Ange din mailadress
2. Ange ett lösenord
3. Upprepa ditt lösenord
4. Klicka på en blå knappen  
’’Register’’
5. Efter att du klickat på Register 
ska du ha fått en länk skickad till 
din email, klicka på den. 



2. Logga in

Efter att du klickat på länken som 
du fick skickad till dig kommer du 
tillbaka till login-sidan och det har 
blivit dags att logga in.

1. Ange din emailadress
2. Ange ditt lösenord
3. Klicka på Login



Fortsatt registrering

1. Ange din slutdestination. Fyll i 
Frankrike och klicka sedan på  
¨continue¨

2. Välj ¨aircraft¨och klicka sedan 
på ¨continue¨



Fortsatt registrering

1.

2.

3.

1. För att fortsätta din registrering 
måste du fylla i att du kommer 
svara sanningsenligt  och fylla i 
hela formuläret korrekt

2. För att gå vidare måste du  
godkänna de aktuella villkoren. Det 
är upp till dig som individ att veta 
om vad du godkänner. Kan du inte 
engelska rekommenderar vi dig att 
ta hjälp av någon som kan  
översätta till dig. 

3. Klicka på ’’Continue’’



Fortsatt registrering

1. Kryssa i ¨direct flight¨om du 
reser med direktflyg. Kryssa i 
¨Non-Direct Flight¨om du reser 
med mellanlandning. 

2. Ange vilket land du reser från 
(Sweden)

3. Fyll i vilken flygplats du reser från

4. Ange datum och tid för avresa 

5. Ange flygplats för din  
slutdestination. Korsikas flygplats 
heter Poretta/BIA

6. Ange tid och datum för ankomst 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Fortsatt registrering

1. Ange vilket flygbolag du reser 
med 

2. Ange flygets flygnummer 

3. Ange din sittplats, har du inte 
fått någon sittplats går det bra att 
skriva t.ex. 1A

4. Klicka i att du är besökare och 
ska stanna en kortare period

5. När du fyllt i att, klicka på  
¨Continue¨

1.

2.

3.

4.

5.



Ifyllande av formuläret

1. Ange ditt efternamn

2. Ange ditt förnamn

3. Ange ditt kön

4. Ange ditt födelsedatum

1.

2.

3.

4.



Ifyllande av formuläret

1.

2.

1. Ange ditt telefonnummer 

2. Ange din emailadress

3. Trycka på sedan på ¨Continue¨

3.



Ifyllande av formuläret

1. Ange vilket land du bor i

2. Ange vilken stad du bor i

3. Ange ditt postnummer 

4. Ange din gatuadress 

5. Ange ditt gatunummer

1.

2.

3.

4.

5.



1. Fyll i att du kommer på på hotel / 
Guesthouse

2. Fyll i vilken stad du kommer bo i 
under din vistelse. I’ll Rousse eller 
Calvi

3. Fyll i hotellets adress. 
Resort Napoleon Bonaparte:  
3 Place Paoli
20220 L’Ile Rousse, Corse 

Hotell Mediterranée i Calvi:  
Avenue Napoléon, 20260 Calvi, 
Corse

4. När allt är ifyllt klickar du på 
¨submit¨

1.

2.

3.

4.

Ifyllande av formuläret



Nu har du fyllt i hela  
inreseformuläret och har fått en 
bekräftelse skickad till din email 
från adressen no-reply@euplf.eu. 

I bekräftelsen finner du en  
bifogad PDF-fil där du fått en  
QR-kod.  QR-koden som du fått 
visar du sedan upp på  
avreseflygplatsen, du kan även  
behöva visas upp på plats vid 
ankomst. 

OBS: Har du inte mottagit en 
bekräftelse på din email, vänligen 
kontrollera din skräppost. 

Färdig!


