
Info om inloggningsförfarande till ”Parts Information” för dig som redan har fått ”Userid” och 
”initial Password”. Inloggningen kan göras på alla plattformar, PC, Mac, smartphone, Ipad mfl. 
Rekommenderade webläsare: Google-Chrome, Safari, Firefox

Steg 1. Klicka på ”ClubLounge” uppe till hö på vår hemsidan

Steg 2. Nästa bild Under rubriken ”Login MB Club Lounge”, klicka på login knappen

Steg 3. Nästa bild: klicka på ”Parts information”

Steg 4. Nästa bild: ”Dear Mercedes-Benz Club Member”-rubriken dyker upp, trots att du redan har 
fått inloggningsuppgifterna, men där erbjuds man, om man inte har fått inloggningsuppgifter, att 
logga in på partsinformation mot en kostnad etc…., men inloggningsuppgifterna har du fått, klicka 
bort bilden

Steg 5. Nästa bild: Under ”Parts information - Parts determined quickly”-rubriken hittar du  
Userid
Intial Password

Den processen med ”initial Password har du redan klarat av, och ersatt med ditt egna unika 
password, men denna bild dyker alltid upp. Men är det första gången du har kommit så här långt, så 
uppmanas du att byta ut ”Initial Password”  till ditt unika lösenord, 11 tecken, om jag minns rätt!  
Men kom ihåg ditt Userid, eller fota av bilden, för du behöver ”Userid” vid nästa inloggning!
klicka på länken: https://aftersales.i.daimler.com/ i nedre högra hörnet 

Steg 6: Nästa bild: Välj språk på samma rubrikrad som ”Daimler”, t ex svenska, då kommer 
inloggningen på svenska:  

”Avändar-Id” fyll i uppgiften från förra bilden, 
”Lösenord”, fyll i ditt unika lösenord, minst 11 tecken, om jag minns rätt

Klicka på ”Logga in” 
 
Steg 7: Nästa bild, nu är du inne på ditt konto, där kan du kan sköta dina inställningar, t ex ändra  
lösenord, språkinställningar etc
Till höger på bilden, längst ned hittar du bl a rubriken ”Parts Information”, klicka på den rubriken

Steg 8: Nu är du inne på ”Parts Information”, nu kan du söka på ditt chassinummer eller på en viss 
reservdel.

Vid en första anblick, visst det är många steg, men om du följer alla steg i inloggningsprocessen, så 
kommer du att lyckas. 
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