
Ny version av EPC – den s k ”Parts Information” finns nu att hämta på 
vår hemsida

EPC var en gratis tjänst för alla medlemmar via vår hemsida. Nu finns en ny 
version, ”Parts Information”, som är webbaserad, som passar till alla typer av
plattformar: PC, Mac, iPad, iPhone, Android m.fl. Tyvärr finns inte WIS, 
verkstadshandboken, tillgänglig i den nya versionen. För dig som redan är 
registrerad i den gamla EPC:n är det inga problem att registrera dig i den nya 
versionen.

Gör så här:

Steg 1: Klicka på ”ClubLounge” i övre högra hörnet på hemsidan.

Steg 2: Nästa bild, klicka på ”Parts Information”, upp kommer då, all den data 
som du lade upp i samband med förra registreringen, kolla att det stämmer. 
Har du inte registrerat tidigare, så måste du lägga upp ett konto, för att komma
vidare i processen. Ha ditt medlemskort till hands, och läs instruktionerna.

Steg 3: Godkänn i två rutor, GDPR-godkännande är viktig, klicka på ”send”, 
sedan får du vänta i 10-15 dagar för att GDPR-hanteringen ska bli klar, 
därefter får du ett mejl med lösenord och användarnamn.

Ytterligare förseningar av den nya ”Parts Information”
Vi har varit många som har väntat på det s k mejlet, ett mejl, som jag inte fick, 
en del har fått efter lång väntan, och lyckats logga in. Istället för att vänta på 
mejlet, som aldrig kom, så klickade jag på ”Club Lounge” på hemsidan, 
klickade på ”Parts Information”, och där fanns användarnamn och lösenord 
redan upplagt, ett tips, fota ditt användarnamn och lösenord, bra kom ihåg,  se
nedan ”kopia från bildskärm” , följ instruktionerna noga. Vi kan konstatera att 
det finns två tillvägagångssätt, att komma igång, antingen med ett mejl med 
dina inloggningsuppgifter, eller utan mejl, där dina inloggningsuppgifterna 
redan finns upplagda. Jag har nu varit inne och sonderat i ”Parts Information”, 
ser bra ut!

Det är vad vi vet nu, vi återkommer i ärendet, när vi har ytterligare information!

Tålmodighet är en dygd

Lars-Gunnar Jilnö

https://clublounge.mb-lounge.com/en/registration.html

